
                                                    Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Letošní XXVI. výroční konference ČAVLMZ (2. až 4. 11. 2018) se bude stejně
jako minulé ročníky konat v již osvědčených prostorách Brněnského výstaviště. 
Stejně jako v minulých ročnících Vám budeme touto cestou představovat naše 
přednášející a jsme přesvědčeni, že se nám i letos podařilo získat opravdové 
hvězdy veterinární medicíny.

Prvním přednášejícím, kterého nám touto cestou dovolte představit je 
Dr. Scott Lozier, DVM, DACVS.  Scott je jedním z mála, kteří patřili do úzkého 
kruhu spolupracovníků slavného Dr. B. Slocuma. Scott je dnes i proto jedním 
z hlavních představitelů světové veterinární ortopedie a kromě impozantního 
seznamu odborných publikací je častým přednášejícím na specializovaných 

ortopedických kongresech a workshopech. V současnosti pracuje Scott jako vedoucí ortopedického od-
dělení na významném referenčním pracovišti v USA (VCA Northwest Veterinary Specialists). 

O to větší je naše potěšení že doktor Lozier přislíbil kromě celodenního přednáškového cyklu „Vše okolo 
kyčelních kloubů“ také vedení u nás zatím zcela ojedinělého workshopu (Dvojitá osteotomie pánve). 
Sobotní přednášky budou koncipované tak, aby byly přínosem jak pro prvoliniové praktiky, tak pro kolegy 
s hlubším zájmem o ortopedii. Přednášky se budou věnovat rané diagnostice DKK, traumatologii kyčelních 
kloubů (luxace, fraktury) ale  i preventivním a kurativním zákrokům u dysplastických pacientů. Prostě vše 
co potřebujete o kyčelních kloubech vědět a umět!

Páteční celodenní DPO workshop bude určen pro kolegy, kteří již mají zkušenosti s ortopedickou chirurgií. 
Předpokladem jsou základní znalosti  osteotomických technik. Účastníci budou moci v celodenním kurzu 
získat teoretické předpoklady, které v návaznosti mohou pod supervizí Dr. Loziera a Dr. Omodea (Italie) 
aplikovat nejen na modelech pánve, ale nově i na kadaverech! Jedná se tedy současně o první workshop 
ČAVLMZ v rámci výroční konference, kde je možné aplikovat nově nabyté zkušenosti touto cestou. Orga-
nizace wetlabu je poměrně náročná a nákladná. Navíc je třeba, aby byla skupina účastníků poměrně malá, 
celkový počet účastníků by proto měl být cca 15-18 tak, aby se dalo pracovat v malých skupinách. Z tohoto 
důvodu doporučuji zájemcům registraci co nejdříve, tento kurz se zaplňuje velice rychle. Cena workshopu 
je 500 Euro (11 500 Kč ) pro členy ČAVLMZ / 650 Euro (14 900 Kč) pro nečleny asociace. Zájemci o regi-
straci prosím kontaktujte sekretariát ČAVLMZ e-mailem.

S přáním krásných letních měsíců
Jan Hnízdo

více informací na našich stránkách www.cavlmz.cz
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