Registrováni do 31. března 2014
Veterinární lékaři - nečlenové ČAVLMZ ..............2 900,– Kč
Veterinární lékaři - členové ČAVLMZ ..................2 500,– Kč
Studenti veterinární medicíny (nutno doložit)...... 1 380,- Kč

Při registraci po 31. březnu 2014 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 „PULMOLOGIE PRO KLINICKOU PRAXI“, který se uskuteční v sobotu 12. dubna, 2014 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 120414
platebním příkazem* složenkou*.

......................................
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
*nehodící se škrtněte

Účastnické poplatky seminář:

Účastnické poplatky poukažte na účet ČAVLMZ
u KB Brno město, č.ú. 27-0471250217/0100,
variabilní symbol 120414 nejpozději do 31. března
2014. Upozorňuji na poskytování slev pouze u členů
ČAVLMZ s uhrazenými příspěvky na rok 2014,
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 12. ročníku veterinárního veletrhu
VETfair odborný seminář na téma:

PULMOLOGIE PRO
KLINICKOU PRAXI
aneb
Diagnostika a léčba onemocnění
respiratorního aparátu psů a koček pro
praktické veterinární lékaře

Sobota 12. dubna 2014
malý jednací sál, 1. patro
Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové.

Generální sponzor ČAVLMZ

hlavní sponzor ČAVLMZ

10:50–11:20 Přestávka
11:20–12:10 Klinický přístup k pacientům s příznaky
respiračního onemocnění - část II.
(Dr. Padrid)
12:20–13:00 Diagnostika a léčba poruch horních cest
dýchacích (mimo onemocnění nosu)
(Dr. Padrid)
13:00–14:30 Přestávka na oběd
14:30–15:20 Onemocnění nosu psů a koček
(Dr. Padrid)
15:20–15:45 Přestávka
15:45–16:35 Chronická bronchitida, astma u psů
a koček včetně využití inhalační medikace
(Dr. Padrid)
16:45–17:35 Onemocnění pleurálního prostoru u psů
a koček
(Dr. Padrid)
17:35–18:00 Diskuze s oběma přednášejícími

612 42

ČAVLMZ

10:00–10:50 Klinický přístup k pacientům s příznaky
respiračního onemocnění - část I.
(Dr. Padrid)

Brno 12

9:05–9:50 Zobrazovací diagnostika respiračního
aparátu v klinické praxi
(Dr. Proks)

pí. B. Mišurcová

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

Odesílatel

Dr. Miloš Urban,
viceprezident ČAVLMZ

8:00–9:00 Prezentace účastníků



Na setkání se těší

Program semináře:

Palackého 1-3

12. dubna 2014, Hradec Králové, KC Aldis
Vážené kolegyně a kolegové,
při tradičním dubnovém Vetfairu Vám nabízíme klinický
pohled na problémy dýchacího aparátu psů a koček.
Prvním přednášejícím je Dr. Pavel Proks, PhD., mnohým
kolegům dobře známý vedoucí Oddělení zobrazovacích metod KCHPK VFU, který ve svém příspěvku
připomene zásady správné techniky a některé triky při
zobrazení dýchacího aparátu, abychom mohli vytěžit
pro diagnostiku co nejvíce.
Doc. Phillip Padrid, D.V.M. splňuje nároky praktického
veterináře na přednášejícího. Všechny jeho znalosti jsou
dobře teoreticky podloženy díky jeho akademické dráze,
která je ale vždy kombinovaná s praxí.
Po absolutoriu v roce 1985 na Cornell University absolvoval roční praxi/internship na Santa Cruz Veterinary
Hospital, rezidenturu a fellowship na UC Davis. Poté 10
let pracoval jako docent Pneumologie a akutní medicíny
na University of Chicago Pritzker School of Medicine.
V roce 2003 se stal spoluvlastníkem Family Pet Animal
Hospital v Chicagu a zůstal hostujícím docentem
molekulární medicíny na University of Chicago Pritzker School of Medicine a hostujícím docentem Interní
medicíny malých zvířat na Ohio State University.
V roce 2007 se stal odborným ředitelem Veterinary
Clinics of America pro jihozápad USA se sídlem
v Albuquerque.
V současnosti také intenzivně přednáší na konferencích
po celém světě.
Doufáme, že Vám přednášející přinesou nové poznatky,
které Vám pomohou při budování dobrého jména Vaší
praxe.
Přejeme Vám inspirativní vzdělávání a následně více
uzdravených pacientů i spokojených klientů.

Veterinární a farmaceutická univerzita

PULMOLOGIE PRO KLINICKOU PRAXI
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