
Závazná přihláška
ČALVMZ A ČAVS

Pod záštitou   – sponzora sekce
pořádají v rámci zvyšování kvalifikace středního veterinárního stavu 

odborný seminář na téma

NEUROLOGIE
Seminář se uskuteční při XXII. výroční konferenci ČAVLMZ, 11. 10. 2014

Kongresové centrum Aldis, a.s., Hradec Králové, přízemí, Eliščin sál
Uzávěrka přihlášek 31. 8. 2014

Jméno  ....................................... Příjmení  ......................................  Titul(y) .................

Fakturační adresa ...........................................................................................................

.........................................................................................................  PSČ  .....................

Kontakt – tel. ................ mobil ................ e-mail ..........................................................

IČO (RČ) ..................... DIČ .................. Člen ČAVS reg. č. ........................................

n Potvrzuji tímto uhrazení účastnického konferenčního poplatku na:
(všechny níže uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH)
odborný program semináře, který se uskuteční při XXII. konference ČAVLMZ 
v sobotu 11. 10. 2014    n 1 490,- Kč (nečlen ČAVS)         n 1 190,- Kč (člen ČAVS)

Jména a příjmení event. dalších přihlášených účastníků                           Zvolená cena

 
Úhrada po 15. 9. 2014 (den odeslání platby) bude navýšena o 300,- Kč, v případě 
 registrace na místě o dalších 300,- Kč.
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.

CELKEM:  .............................................................................. Kč 

Místo, datum: Podpis:

Potvrzuji, že platba byla provedena na č. ú. u KB Brno město, č.ú. 27-0471250217/ 0100. Variabilní symbol (VS): číslo 
Vaší registrační průkazky ČAVS. Konstatní symbol (KS): 0308. Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejdéle do 31. srpna 
2014 na níže uvedenou adresu kanceláře ČAVLMZ. Děkujeme.

ČAVLMZ, p.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 www.cavlmz.cz .

Česká asociace veterinárních sester



Program odborného
semináře na téma

NEUROLOGIE
Cílem tohoto neurologického semináře pro veterinární sestřičky je přiblížit jim svět 
neurologie malých zvířat. Přednáška epilepsie by měla definovat epilepsii, ukáže 
rozmanitost epileptických záchvatů a zmíní se také o jiných náhlých epizodách, které 
je nutno od epilepsie odlišit. Tématem bude také správný management majitele zvířete, 
které právě křečuje nebo je krátce po záchvatu, seznámí s možností léčby. Trauma hlavy 
a páteře má své různé mýty, vysvětlíme si, co se děje s poraněnou nervovou tkání, 
osvětlíme si určité dosavadní chyby a bude zmíněn nejnovější trend terapie. Nemoci 
páteře a míchy, respektive mozku podají zúčastněným obecný přehled chorob. Zmíněny 
budou opět pravidelné chyby a omyly z praxe. V odpolední části budeme pokračovat 
v seriálu vystoupení o komunikaci, tentokrát jsou na řadě problematiční klienti. 

Odborný program:

Moderátor J. Beránek
 8:30–9:15 Epilepsie (dr. Aleš Tomek, Jaggy Brno) 
 9:15–10:00 Trauma hlavy a páteře (dr. Aleš Tomek, Jaggy Brno)
 10:00–10:30 přestávka na kávu
 10:30–11:15 Nemoci páteře a míchy (dr. Aleš Tomek, Jaggy Brno) 
 11:15–12:00 Nemoci mozku (dr. Aleš Tomek, Jaggy Brno)
 12:00–13:30 přestávka na oběd
 13:30–14:15 Komunikace s agresivním pacientem (R. Sýkorová)
 14:15–15:00 Komunikační zásady při pacientově agresi-fyzické napadení  
  (R. Sýkorová)
 15:00–15:30 přestávka na kávu
 15:30–16:15 Komunikace s pacientem s postižením (R. Sýkorová)

Na setkání v Hradci Králové se s Vámi Těší 

Jiří Beránek, prezident ČAVLMZ  

O dalších podrobnostech budete průběžně informováni a více informací naleznete 
na stránkách ČAVLMZ www.cavlmz.cz a na stránkách servisní organizační společnosti 
PRION s.r.o www.prion.cz .
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