
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat 
Česká asociace veterinárních sester 

ve spolupráci s firmou PRION, s.r.o.

Pořádají v rámci zvyšování kvalifikace středního 

veterinárního stavu odborný seminář na téma

NEJČASTĚJŠÍ 
ZDRAVOTNÍ 

PROBLÉMY MALÝCH 
A DROBNÝCH ZVÍŘAT

Sobota 13. dubna 2013

11. ročník mezinárodní veterinární výstavy  
VETfair 2013

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové,  
Eliščin sál, přízemí

s workshopem v neděli 14. dubna 2013 na téma 
VYBAVENÍ PRO INHALAČNÍ ANESTEZII 

V PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT 
Veterinární klinika Gayerovy kasárna, Hradec Králové
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Úèastnické poplatky seminář sobota 13. dubna 2013:
Registrováni do 29. března 2013 
Veterinární sestřičky ..................................... 1 490,– Kč
Veterinární sestřičky, členky ČAVS .............1 190,– Kč

Úèastnické poplatky workshop neběle 14. dubna 2013:
Registrováni do 2. dubna 2013
Veterinární sestřičky ..................................... 2 590,– Kč
Veterinární sestřičky, členky ČAVS .............2 190,– Kč

Při registraci po 31. březnu 2013 je nutno povýšit 
částku o 240 Kč. Při registraci na místě počítejte 
s navýšením o dalších 240 Kč. Částky jsou uvedeny 
vèetně 21 % DPH.

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s 
organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a 
na občerstvení včetně oběda. Každý účastník obdrží 
potvrzení o účasti, sborník a tématicky zaměřené 
materiály od sponzora sekce veterinárních sestřiček.

Účastnické poplatky poukažte na účet ČAVLMZ  
u KB Brno město, č.ú. 27-0471250217/0100, 
var iab i ln í  symbol  042013 ne jpozdě j i  do 
31. března 2013. Upozorňuji na poskytování slev 
u členů ČAVS, podmíněné uhrazenými příspěvky 
na rok 2013. 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 i prostřednictvím internetu 
na našich domovských stránkách www.cavlmz.cz.

exkluzivní partner



Veterinární technik - platný pomocník v praxi malých zvířat.
NEJČASTĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY MALÝCH 
A DROBNÝCH ZVÍŘAT
11. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2013
13. dubna 2013, Eliščin sál, přízemí KC Aldis, Hradec Králové

Program semináře:
 8:00–9:00 Prezentace účastníků

 9:00 Zahájení semináře  
(dr.  Jiří Beránek, ČAVLMZ)

 9:00–9:45 Anestezie a pooperaèní péèe drobných savců  
(dr. Marie Lietavcová)

 9:45–10:30 Onemocnění chrupu drobných savců a jejich řešení  
(dr. Marie Lietavcová)

 10:30–11:00 přestávka na kávu

 11:00–11:45 Onemocnění mláďat herbivorních drobných savců  
(dr. Marie Lietavcová) 

 11:45–12:30 Antropozoonózy aneb Co všechno můžu chytit 
od “pocket” zvířat  
(dr. Marie Lietavcová)

 12:30–14:00 přestávka na oběd a výstavu VETFair 2013

 14:00–15:00 Problematika stomatologie u koèek  
(dr. Vladěna Štrosová) 

 15:00–15:30 přestávka na kávu

 15:30–16:15 Operací to jen zaèíná aneb rehabilitace malých zvířat 
(Bc. Kateřina Plačková)

 16:15–16:45 Metabolic – oèekávejte něco odlišného 
(dr. Sylva Havelková)

 17:10 Závěr semináře  
(dr. J. Beránek, ČAVLMZ)

Na seminář bude navazovat workshop „Vybavení pro inhalační 
anestézii v praxi malých zvířat“ v neděli 14. dubna 2013:

Workshop se uskuteční v prostorách veterinární kliniky 
v Gayerových kasárnách, vzdálených 300 metrů od kongresového 
centra Aldis. Mapku naleznete na www.veterinahk.cz  

GPS: 50°12‘47.072“N, 15°49‘57.159“E  

Počet účastníků je limitovaný, rozhodující je datum obdržení přihlášky 
a uhrazení registračního poplatku. V čase od 9:00 do 13:00 si účastníci 
workshopu pod vedení MVDr. Vojtěcha Nováka a MVDr. Pavlíny 
Štochlové z Kliniky Jaggy Praha prakticky vyzkouší inhalační anestézii, 
seznámí se s funkcí, testováním a údržbou anestetického přístroje, 
se zacházením s kyslíkem, tlakovými lahvemi, s dýchacími systémy 
a endotracheálními kanylami. Budou diskutovat a demonstrovat 
jednotlivé případy z praxe. Zájemci o účast na workshopu, prosím, 
kontaktujte přímo kancelář ČAVLMZ, paní Mišurcovou (603 273 159, 
tel.: 541 562 394, fax: 549 246 974, misurcova@vfu.cz).
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Pozvánka na odborný seminář
Veterinární technik - Platný pomocník v praxi malých zvířat.

„Nejèastější zdravotní problémy malých a drobných zvířat“

Milé sestřičky a všichni zájemci o vzdělávání,
dovolujeme si Vás opět po roce pozvat do Hradce Králové, kde se při 

příležitosti mezinárodní výstavy VETfair setkávají nejen veterinární lékaři, 
ale i střední veterinární personál z celé České republiky a okolních států. 
Na této největší domácí výstavě veterinární techniky a farmacie tak mají 
možnost se porozhlédnout po novinkách na českém veterinárním trhu, ale 
také se opětovně potkat se svými kolegy a přáteli. Je to zároveň i příležitost 
k sebevzdělávání a k tomu by měl již tradičně přispět seminář pořádaný 
Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat a Českou asociací 
veterinárních sestřiček ve spolupráci s firmami PRION s.r.o. a A-VET s.r.o.  

Letošní téma jste si zvolily samy. V roce 2012 jsme podobné téma 
představili veterinárním lékařům a Vaše odezva byla taková, že jsme se 
rozhodli téma zdravotní problematiky drobných savců a malých zvířat 
připravit i pro Vás. Sobotní dopolední program bude prezentovat dr. Marie 
Lietavcová z Veterinární kliniky Na Hůrce Praha, její čtyři vystoupení 
budou věnována nejčastějším zdravotním problémům, která nás mohou 
potkat při setkání s tzv. „pocket“ zvířaty a to včetně antropozoonóz. 
MVDr. Marie Lietavcová absolvovala brněnskou VŠV v roce 1999 a pět 
let svého profesního života strávila v německém Kipfenbergu na Klinice 
pro malá zvířata, nyní pracuje na pražské Veterinární klinice Na Hůrce 
a jako externista na veterinární nemocnici Vetnemo s.r.o. se specializací 
na drobná zvířata. V odpolední části se dozvíte něco ze stomatologie koček 
od dr. Vladěny Štrosové z holické veterinární kliniky ŠtrosVet, nakouknete 
do zákulisí VETCENTRA v Praze Stodůlkách a také se dozvíte něco 
o novinkách v portfoliu diet firmy Hilĺ s.

Řada veterinárních praxí zavádí, nebo se chystá zavést, do rutinního 
provozu inhalační anestézii. V řadě jiných se nachází anestetický přístroj již 
dlouhá léta, ale je využíván nepravidelně. I tam, kde je inhalační anestézie 
používána denně, často nacházíme suboptimální využívání techniky, 
vedoucí vcelku zbytečně k rizikům pro pacienta i personál a k neprak-
tičnosti a neekonomičnosti provozu. Proto jsme se rozhodli nabídnout 
veterinárním sestrám workshop s tématem: „Vybavení pro inhalační 
anestézii malých zvířat“. Klinika Jaggy Praha, jmenovitě dr. Vojtěch Novák 
a dr. Pavlína Štochlová, Vás při nedělním workshopu seznámí s úskalími, 
záludnostmi, ale i výhodami inhalační anestezie. Pro zájemce je připraveno 
praktické cvičení a demonstrace konkrétních anesteziologických postupů 
za použití inhalační anestezie.

Jsem přesvědčen, že si najdete něco zajímavého v programu semináře 
a worshopu pořádaných ČAVLMZ ve spolupráci s ČAVS za laskavého 
sponzoringu firem A-VET s.r.o., Kruuse a Samohýl a.s.

 
Přeji Vám krásný den v Hradci Králové a těším se na setkání

MVDr. Jiří Beránek  MVDr. Pavel Štellar
garant akce ČAVLMZ  prezident ČAVLMZ


