
Česká asociace veterinárních lékařů 
malých zvířat

ve spolupráci s firmou PRION, s.r.o.

pořádá v rámci 11. ročníku veterinárního veletrhu 
VETfair odborný seminář na téma:

DROBNÍ SAVCI,  
PTÁCI A PLAZI:  

Záludnosti diagnostiky a terapie

Sobota 13. dubna 2013

malý jednací sál, 1. patro
Aldis, a. s., Hradec Králové.
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Účastnické poplatky seminář:

Registrováni do 31. března 2013
Veterinární lékaři - nečlenové ČAVLMZ  .............2 400,– Kč
Veterinární lékaři - členové ČAVLMZ  .................2 000,– Kč
Studenti veterinární medicíny (nutno doložit) ..... 1 000,- Kč

Při registraci po 31. březnu 2013 je nutno povýšit 
částku o 300 Kč. Při registraci na místě počítejte 
s navýšením o dalších 300 Kč. Částky jsou uvedeny 
včetně 21 % DPH.

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací 
semináře, přípravou referátů, certifikátů, sborníku 
a na občerstvení včetně oběda. 

Účastnické poplatky poukažte na účet ČAVLMZ 
u KB Brno město, č.ú. 27-0471250217/0100, 
variabilní symbol 012013 nejpozději do 31. března 
2013. Upozorňuji na poskytování slev pouze u členů 
ČAVLMZ s uhrazenými příspěvky na rok 2013, 
a proto doporučuji zkontrolovat jejich zaplacení. 
Řádně vyplněnou návratku s označenou výší 
registračního poplatku zašlete prosím co nejdříve 
na adresu: ČAVLMZ pí.B. Mišurcová, Veterinární 
a farmaceutická univerzita, Palackého 1-3, 612 42 
Brno 12, tel 541 562 394, fax 549 246 974, e-mail: 
misurcovab@vfu.cz. Můžete také využít možnost 
podání přihlášky online i prostřednictvím internetu 
na našich domovských stránkách www.cavlmz.cz..

Generální sponzor ČAVLMZ hlavní sponzor ČAVLMZ



DROBNÍ SAVCI, PTÁCI A PLAZI: 
Záludnosti diagnostiky a terapie
13. dubna 2013, Hradec Králové, Aldis

Program semináře:

 8:00–9:00 Prezentace účastníků

 9:00–9:15 Zahájení semináře  
(Pavel Štellar, prezident ČAVLMZ)

 9:15–10:00 Papilomy kloaky u exotů možnosti terapie  
(Viktor Tukač, a kol.)

  10:15–11:00 Enterotomie u plazů 
(Zdeněk Knotek a kol.)

 11:00–11:30 Přestávka na kávu

 11:30–12:15 Úskalí klinické hematologie u ptáků  
a plazů 
(Zora Knotková a kol.)

 12:15–14:00 Přestávka na oběd + prohlídka výstavní 
části

 14:00–14:45 Akutní stavy uropoetického systému 
drobných savců  
(Vladimír Jekl a kol.)

 15:00–15:45 Protokoly bezpečné kastrace u drobných 
savců 
(Karel Hauptman, a kol.)

 15:45–16:15 Přestávka na kávu

 16:15–17:00 Chirurgické řešení tumorů kůže  
u drobných savců 
(Vladimír Jekl a kol.)

 17:00–17:45 Řešení ileu u drobných savců 
(Karel Hauptman, a kol.)

 17:45–18:15 Závěrečná panelová diskuse  
(všichni přednášející)
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DROBNÍ SAVCI, PTÁCI A PLAZI: 
Záludnosti diagnostiky a terapie

Milé a vážené kolegyně a kolegové,
v minulém roce se mnozí z Vás zúčastnili „prvního kola“ 
přednášek z medicíny drobných a exotických zvířat, které 
proběhlo u příležitosti naší největší tuzemské výstavy veteri-
nárních léčiv a techniky, totiž VetFairu. Loňskou akcí jsme 
reagovali na Vaše požadavky a nastávající odborné setkání 
by na toto mělo navazovat.
Cílem letošního programu by mělo být určité prohloubení 
a rozšíření našich obecných znalostí z problematiky nemocí 
drobných zvířat. Spolu s odborným garantem, zastřešujícím 
celý sobotní maraton přednášek, s profesorem Zdeňkem 
Knotkem, jsme se snažili najít a následně Vám názorně 
zprostředkovat ty problémy, které jsou v ordinacích opravdu 
časté a ve kterých se zhusta i chybuje.
Autorský kolektiv nám tak přiblíží současné  možnosti 
chirurgického řešení tumorů kůže u drobných savců , 
probereme nemoci uropoetického systému, zastavíme se 
u zažívacího traktu a pokusíme se optimálně řešit ileus. 
U exotů nejsou řídkým nálezem papilomy kloaky, kdy se 
musí zvolit nejvhodnější terapeutický postup, stejně tomu 
bývá i např.u enterotomií u plazů. V poslední době stále  
častěji po nás chovatelé a majitelé žádají kastrace králíků, 
morčat, fretek i dalších drobných savců, musíme tedy 
umět zvolit nejbezpečnější protokol anestezie. Rovněž se 
neobejdeme bez odpovídající laboratorní diagnostiky a měli 
bychom tak co nejvíce vytěžit i z biochemických a hema-
tologických parametrů, které se podstatně liší od těch, 
které máme „zažité“ u psa nebo kočky. V tom všem nám 
pomohou naši průvodci, erudovaní odborníci z naší Alma 
Mater, jmenovitě vedle prof. Z. Knotka kolegové V.Jekl 
a K. Hauptman, Z. Knotková a V. Tukač. Tato jména 
jsou nám všem důvěrně známa, určitě je není potřeba více 
představovat a bezpochyby jsou zárukou další hodnotné 
odborné akce, na niž bychom Vás rádi do jarního Hradce 
Králové pozvali.
Na setkání s Vámi nejen v přednáškovém sále, ale i u stánků 
vystavovatelů a případně i sklenky vína, se těší

Pavel Štellar Zdeněk Knotek  
prezident ČAVLMZ odborný garant akce


