Registrováni do 31. března 2015
Veterinární lékaři - nečlenové ČAVLMZ ..............2 390,– Kč
Veterinární lékaři - členové ČAVLMZ ..................1 990,– Kč
Studenti veterinární medicíny (nutno doložit)...... 1 380,- Kč

Při registraci po 31. březnu 2015 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.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Na odborný seminář ČAVLMZ „JAK SE STÁT LEPŠÍM CHIRURGEM“, který se uskuteční v sobotu 18. dubna, 2015
v Hradci Králové, Aldis, malý jednací sál, 1. patro.

Jméno: ....................................................Příjmení:...............................................................Titul(y):..........................................
Bydliště .................................................................................................................. PSČ:..............................................................
Tel. kontakt:........................................fax:................................................e-mail:..........................................................................
Potvrzuji uhrazení účastnického poplatku ve výši ...........................Kč (viz poplatky)
U KB Brno město č.ú. 27-0471250217/0100 variabilní symbol 012015
platebním příkazem* složenkou*.

*nehodící se škrtněte

......................................
Datum, razítko, podpis
Vyplnit při uplatnění slevy *Jsem *Nejsem členem ČAVLMZ reg. č.:................................
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: ČAVLMZ pí. B. Mišurcová, Veterinární a farmaceutická univerzita,
Palackého 1-3, 612 42 Brno 12, tel. 541 56 23 94, e-mail: misurcovab@vfu.cz

Účastnické poplatky seminář:

Účastnické poplatky poukažte na účet ČAVLMZ
u KB Brno město, č.ú. 27-0471250217/0100,
variabilní symbol 012015 nejpozději do 31. března
2015. Upozorňuji na poskytování slev pouze u členů
ČAVLMZ s uhrazenými příspěvky na rok 2015,
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..

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
ve spolupráci s firmou PRION, s.r.o.
pořádá v rámci 13. ročníku veterinárního veletrhu
VETfair odborný seminář na téma:

JAK SE STÁT LEPŠÍM
CHIRURGEM
aneb
co ještě ortopedického mohu zvládnout
sám a co již musím referovat

18. dubna 2015
malý jednací sál, 1. patro
Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové.

Generální sponzor ČAVLMZ

Sponzor semináře

Hlavní sponzor ČAVLMZ

9:10–9:50 MRI ve službách ortopedie -zobrazovací
diagnostika ortopedického pacienta
v klinické praxi
(Aleš Tomek)
10:00–11:00 Onemocnění kolene- co je třeba znát při
vyšetření
(Michal Vlašín)
11:00–11:30 Přestávka
11:30–12:15 Ruptura předního zkříženého vazu
z pohledu praktika. V čem nejvíce
chybujeme? Od TTA k MMP-TTA
(Roman Nejez)
12:15–14:00 Přestávka na oběd
14:00–14:30 Onemocnění lokte
(Michal Vlašín)
14:30–15:15 Mám se do toho pustit? Jde to udělat
lépe a rychleji? - rozhodovací proces
a křivka osvojení z pohledu chirurga.
(František Luňák)

15:45–16:30 Zpátky do života aneb rehabilitace
ortopedických pacientů
(Aleš Tomek)
16:30–17:00 Panelová diskuze



Jiří Beránek
prezident ČAVLMZ

Odesílatel

15:15–15:45 Přestávka

Na setkání se těší

pí. B. Mišurcová

9:00–9:05 Zahájení semináře
(Jiří Beránek, prezident ČAVLMZ)

612 42

8:00–9:00 Prezentace účastníků

Brno 12

Program semináře:

ČAVLMZ

Při sestavování programu pro letošní jarní hradecký
seminář jsme se snažili Vám předložit ucelený pohled
na ortopedického pacienta. Jeho diagnostika by měla
začít detailní anamnézou a klinicko- ortopedicko- neurologickým vyšetřením. Zde má nezastupitelnou roli
zobrazovací technika. Do jejich možností nám pomůže
nahlédnout dr. Aleš Tomek, Dipl ECVN z kliniky Jaggy.
Na něj navážeme třemi sděleními popisujícími problémy
velkých kloubů – kolenního a loketního se zvláštním
zaměřením na rupturu LCC. Je na nás jak zvládneme
chirurgické řešení diagnostikovaného problému, zda
takového pacienta referujeme, zkonzultujeme s dalšími
kolegy nebo si na něj „troufneme“ sami. V tomto rozhodovacím procesu stojíme proti svému svědomí a právě
naše odbornost a její zdokonalování bude obsahem
vystoupení dr. Františka Luňáka. Ortopedický pacient
ale chirurgickým výkonem nekončí, rehabilitace a aktivní
podíl majitele je významnou složkou v úspěšném zvládnutí problému.
Doufáme, že Vás skladba semináře zaujme a že se spolu
sejdeme v kongresovém centru ALDIS ať při sledování
odborného programu nebo ve vystavovatelských prostorách veterinárního veletrhu VETfair. Jako malý bonus je
ve spolupráci se sponzorem akce, firmou ATOMVET,
připraveno malé překvapení. Jeden z Vás si odnese něco
užitečného do své praxe.
Věříme, že Vám přednášející přednesou nové poznatky,
které Vám pomohou při budování dobrého jména Vaší
praxe.

Palackého 1-3

18. dubna 2015, Hradec Králové, KC Aldis
Milé kolegyně a vážení kolegové,

Veterinární a farmaceutická univerzita
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