
Česká asociace veterinárních  

lékařů malých zvířat

Cíl a cesty k němu
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• Cíl a vize

• Kroky k dosažení cíle

• Naše dosavadní kroky



CÍL
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Zvyšování odborné úrovně veterinární péče o malá  
zvířata v ČR.

VIZE

Životaschopná asociace s aktivními členy poskytující  
veterinární veřejnosti jak praktické, tak i špičkové  
postgraduální vzdělávání. Postupně si budující i pozici  
garanta kvality veterinární péče poskytované jejími členy.



CESTOU JE VZDĚLÁVÁNÍ
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a) Prvolinioví veterinární lékaři

• semináře pro praktiky s renomovanými přednášejícími

• praktické workshopy s omezeným počtem účastníků - většinou pořádané před  

nebo po semináři k hlavnímu tématu

b) Užší specializace

• akce pořádané odbornými sekcemi/společnostmi

c) Zaměření na management, kontrolu a kvalitu řízení praxí

• projekt Standardizace a akreditace praxí

• podle vzoru AAHA a s jejich podporou



CESTOU JE VZDĚLÁVÁNÍ
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d) Sestřičky

• nejde nám jen o veterináře, ale i o sestřičky, kde již dlouho staráme nejen o jejich  

postgraduální vzdělávání, ale již cca rok běží projekt usilující o zvýšeníkvality

pregraduálního vzdělávání a zapojení středních vet. škol do evropské sítě a akreditace  

jejich učebních plánů

e) Členství v mezinárodních asociacích

• asociace nežije izolovaně, ale vzhledem k členství v mezinárodních organizacích WSAVA,  

FECAVA , NAVC a další odborných společnostech jsme schopni kontaktovat a díky  

osobním vazbám i přivážet renomované zahraniční přednášející

f) Budoucnost asociace

• nežijeme jen přítomností, ale staráme se i o budoucnost asociace

• projekt studentského členství a zapojení mladých kolegů



ODBORNÉ SEKCE ČAVLMZ
Současnost a vize



HISTORIE

• Akce ČAVMLZ více než 20 let

• Odborné sekce vznikají na přelomu století

– Kardiologie

– Oftalmologie

– Poruchy chování

– Chirurgická

• Pořádání vzdělávacích akcí v rámci

výroční konference (VK) ČAVLMZ

• V rámci sekcí průměrně 50 posluchačů

• Semináře OS i více než 200 posluchačů
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SOUČASNOST

• Jediná opravdu fungující sekce je onkologická společnost

• …VK, vlastní kongresy a workshopy, publikační činnost

• Pravidelná prezence na VK: oftalmologická sekce

• …posuzovatelé očních vad...

Potřebujeme odborné sekce?
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VIZE

• Pořádání vzdělávacích akcí v rámci VK

• Pořádání samostatných kongresů 1x ročně

• Semináře „basics“ pro terénní VL

• Semináře a workshopy „advanced“ pro  

užší okruh specializovaných VL

• Publikační činnost členů

• Webová prezentace sekcí, webináře

• Odborná diskuzní fóra (web ČAVLMZ?)

• Spolupráce s IVSA
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Oživujeme:

• Chirurgickou sekci

(gremium: T. Vlach, F. Luňák, M. Novák, L. Krkoška, D. Marada, J. Slabý,
J. Jahoda, J. Hnízdo)

•Řádné volby do představenstva na VK 2016 ČAVLMZ  

Plán letošních akcí:

• Říjen: TPLO workshop

• Listopad: „Advanced osteotomies of the knee joint“

• Lector Massimo Petazzoni, Milano

• VK listopad 2016
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

• Oživujeme Kardiologickou sekci

• Oslovujeme: Dr. J. Langerová, Dr. M. Fiedler, Dr. V. Novák

• Volby do představenstva VK 2017

• Homeopatická sekce
– Dr. M. Jiřička

• Zakládáme dermatologickou sekci:
– Oslovujeme: Dr. Počta, Dr. Urban…
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SEKCE PRO AVP

• Sekce pro akreditaci veterinárních pracovišť AVP

• Zakládající členové:

– V. Novák, J. Jahoda, M. Urban, S. Počta, R. Minárik, J. Minárik,

J. Slabý, O. Huml, L. Železný, J. Hnízdo

• Přípravy pro první akreditace ukončeny 2016
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SPOLUPRÁCE

• Vzdělávací akce sekcí jsou komerčně zajímavé pro vystavovatele  

a sponzory

• Více akcí ročně – současně menší náklady na prezentaci firem

• Prezentace sponzora v rámci přednášek

• Krátké prezentace v rámci webinářů

• Zacílený marketing na specialisty (workshopy)
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CÍLE

• Zlepšit vzdělání terénních VL – “basic“ semináře

• Úzce specializované vzdělávací akce

• Snížení odborných pochybení

• Lepší úroveň veterinárních pracovišť a AVP

= zlepšení ekonomiky veterinárních praxí

= vyšší obraty pro dodavatele a firmy
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ZÁVĚR
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• Sekce NEJSOU orientované na profitabilitu akcí

• Garantujeme transparentnost

• Prioritou je vzdělávání členů

• Investice sponzorů:

…do členů - svých zákazníků



AKREDITACE
Standardy pro veterinární pracoviště



AMERICAN ANIMAL HOSPITAL  

ASSOCIATION
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• Vycházíme ze standardů, které stanovila a schválila Americká asociace veterinárních  
nemocnicAAHA založená už v roce 1933. Tyto standardy se částečně modifikovaly na  
naše podmínky

• USA nyní akreditováno 15 % praxí,

v roce 2012 AAHAnabídla spolupráci WSAVA

• UK od r. 2005 spojením standardů BSAVA a BVHA – British Veterinary  
Hospital Association pod hlavičkou RCVS pro všechny typy klinických  
praxí

• DK 2012 ISO Vet pod křídly DSAVA, pouze praxe malých zvířat

• ČR první úvahy od roku 2012, nabídka spolupráce se SAVLMZ a KVLSR



AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ
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• Celý tým dodržuje standardy řízení a kontroly kvality poskytované péče od

přijetí pacienta přes léčebnou péči až po úklid.

• Postupy k dosažení standardů si každé pracoviště na základě doporučení  

vypracuje samo.



Co akreditace není
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• Akreditace není povinná

– Členství je dobrovolné

– Pracoviště plní standardy z vlastního rozhodnutí

– Nezávislý orgán kontroluje plnění standardů při akreditaci a pak každé 3 roky

• Akreditace neřeší léčebné a diagnostické postupy

– Jak stanovit diagnózu nebo jakým způsobem třeba operovat koleno je výsostným  

rozhodnutím a zodpovědností ošetřujícího veterinárního lékaře

• Akreditace není založena na povinném materiálním a přístrojovém vybavení

• Akreditace není kontrolou odborných znalostí



PRO KOHO JE AKREDITACE?
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• V současné době jsou standardy připraveny pro praxe zaměřené na malá  

zvířata

• Standardy můžou splňovat i malé praxe od velikosti 1 veterináře

s 1 technikem/sestrou (nebo 2 veterináři), až po velké kliniky



Pro jaké oblasti jsou stanoveny standardy?
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• Kvalita péče
– Anestezie

– Nákazy/infekce

– Stomatologie

– Akutní medicína a intenzivní péče

– Tlumení bolesti

– Péče o pacienta

– Chirurgie

• Diagnostické metody a lékárna
– Zobrazovací metody

– Laboratorní metody

– Lékárna a farmacie

• Řízení praxe
– Služby pro klienty

– Další vzdělávání

– Lidské zdroje/personalistika

– Vedení týmu

– Zásady referování pacientů

– Bezpečnost

– Evidence/lékařské záznamy

• Zařízení/budovy
– Vyšetřovny

– Úklid a údržba

- Z těchto oblastí je 48 požadavků je bezpodmínečných, ostatní jsou volitelné podle zaměření  

praxe.

- Mandatorní je např. samostatná místnost pro operační sál



PŘÍNOSY PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ
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• Standardizované postupy zamezují nechtěným chybám, nepřesnostem a posouvají péči o  

pacienty na vyšší úroveň.

• Ověřené postupy v základních věcech, které pomohou stabilizovat praxi

• Jasná pravidla chodu praxe a zlepšení komunikace – v týmu, i s klienty

• Možnost získávat zkušenosti z ostatních pracovišť zapojených do tohotoprojektu

• Zvedne se efektivita práce

• Zlepšení konkurenceschopnosti

• Zlepšení renomé před kolegy i klienty

• Zlepší se bezpečnost práce

• Nové možnosti – některé pojišťovny žádají o vyšetření na akreditovaných pracovištích

• Větší jistotu při případných soudních sporech – naše pracoviště splňuje standardy a postupovali jsme  

lege artis



Česká asociace veterinárních sester

Má několik tváří



ČAVS
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• Jednou ze sekcí ČAVLMZ

• Od roku 2015 členem VETNNET

• Veterinary European Transnational Network for Nursing Education  

and Training

• Tvůrcem vzdělávací platformy CVNA

• Zajišťuje vzdělávání semináře a workshopy veterinárních sester

• Mediátorem změn ve vzdělávání SVOŠ

• Buduje mezi chovateli povědomí veterinární sestry jako specializované  

odborné profese – ekvivalentu diplomované sestry zdravotní



Vzdělávací aktivity ČAVS
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• Semináře

– četnost minimálně 2 x ročně

– adresuje 2 témata z obecných kapitol VN 1-10

– 1 téma z 5 specializovaných kapitol SAVN

• Workshopy

– Regionální pořádané přímo na klinikách

– Specializační 1-2x ročně s možností získání diplomu

• On-line formy vzdělávání

– E-learning

– Postgraduální kursy



ČAVS =www.cvna.eu
Vzdělávací a komunikační platforma ČAVS

• registrace umožněna všem a bezplatně

• má 2 části - členskou a veřejnou
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http://www.cvna.eu/


Co je CVNA.EU

Jan Křeček 27

V části veřejné  

nečlenům ČAVS nabízí:

• Informace o všech vzdělávacích

akcích pro sestry

• Umožňuje přímé přihlášení na tyto  

akce

• Nabízí kvalitní zdroje vzdělávání  

z otevřených zdrojů v ČJ aAJ

• Učí jak správně poskytnout

1. pomoc zvířatům

• Prezentuje profesi veterinární sestra

Plným členům ČAVS umožňuje:

• Sledovat ze záznamu již uskutečněné  

přednáška či workshopy.

• E-learning po ½ roce od spuštění

obsahuje již 3 777 912 MB informací !!!!

• V rámci E-learningu nabízí specializované  
vzdělávací videa pro veterinární sestry v českém  
jazyce či v AJ s titulky v češtině

• Od roku 2015 ČAVS partnerem RCVS respektive  
evaluační agentury Skillwise pro ČR a zajišťuje  
vedení „evropského deníku sestry“  
zaznamenávající pokrok v získávání dovedností  
definovaných jako „Den 1 veterinární sestry“

• Od 2016 možnost on-line postgraduálního  
studia přípravy ke zkoušce praktických  
dovedností VECTAR



CO ZAZNAMENÁVÁ DENÍK
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• Evaluaci již v praxi vykonávaných dovedností dle evropských standardů profese u již  

zaměstnaných sester

• Zaznamenává průběh vzdělávání v nově zapsaných kapitolách - sleduje dosažený progres  

a výsledky konkrétní veterinární setry

• Umožňuje školitelům, evaluační agentuře i potenciálnímu zaměstnavateli sledovat úroveň

dosažených výsledků jednotlivých studentů či sester.

• Je nástrojem umožňující testování kvality vzdělávání náhodně vybraných  

anonymizovaných subjektů, tedy sester, lektorů či celých programů

• Evaluaci provádí anonymně a pro celou Evropu jednotně, agentura Skillwise dle  

standardů RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons)

• Je dokumentem umožňujícím mobilitu sester a poskytuje jasné a standardizované  

informace o kvalifikovanosti sestry k výkonu profese

• Deník přináší jistotu, že pacienti jsou v dobrých rukou nejen majitelům, ale i celémutýmu  

daného pracoviště již od 1 dne po jejím nástupu.



DALŠÍ AKTIVITY ČAVS

Jan Křeček 29

• Od roku 2015 spolupracuje s jednotlivými SVOŠ na změně výukových  
plánů dle jednotného celoevropsky platného vzdělávacího programu pro  
profesi veterinární sestra ACOVENE.

• Ačkoliv ACOVENE existuje od roku 2007 a již 14 států jej implementovalo,  
nebo je v přístupovém řízení , v ČR do loňského roku prakticky neznámé.

• Po 1 roce nového vedení ČAVS v přístupovém řízení jsou již

2 střední veterinární školy.

• Zahájena příprava vzdělávacích plánů pro vznik VOŠ v Hradci Králové  
a probíhá výběr vhodného partnera pro region Praha.

• 2016 Studenti SVOŠ se stávají členy ČAVS a účastní se pořádaných  
veterinárních seminářů a využívají možností on-line vzdělávací platformy.



AKTIVITY NA ROK 2016
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11. - 12. 6. Liberec

• Komunikace pro veterinární praxi - přednáška

• Příprava motivačních programů -workshop

17. 10. Praha

Předoperační, operační a postoperační monitoring malých zvířat pro veterinární  

sestry

12 - 13. 11. Brno, Výroční konference ČAVLMZ a ČAVS

- Základy hospitalizační péče pro veterinární sestry

- Urgentní příjem, modelové situace a jejich řešení



VIZE PRO MLADÉ



VIZE PRO MLADÉ
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CÍL

• Obnova a rozšíření členské základny

CÍLOVÉ SKUPINY

• Studenti

• Mladé kolegyně a kolegové



STUDENTI
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Zavedení nové kategorie členství – studenti.  

Studentům budou plynout z členství tyto výhody:

- informace rozesílané asociací

- možnost zapojení se v přípravě akcí asociace, v odborných sekcích

- osobní konzultace - poradenská činnost - od členů prezidia

- zprostředkování studentské praxe

- pokud to bude možné, zajištění slev na zahraniční vzdělávací akce

Výše ročního členského příspěvku činí 200 Kč, sleva na akce asociace je 70%.

Studentský fond. Jeho účelem je každoroční ocenění 3 studentů, kteří se významným  

způsobem budou angažovat v našem oboru – např. studentskou publikacínebo

Studentským výzkumným projektem a podobně. Vybraní 3 studenti prezidiem dostanou  

členství, účast na výroční konferenci a dalších akcích asociace na rok zdarma.



MLADÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ
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Skrze asociaci poskytnout mladým, co potřebují:

• praktický management (informace jak začít, zákony, zdroje kapitálu, do čeho investovat,  

komunikační techniky, zaměstnávání, vedení týmů, pojištění…, využít shodnosti témat

s AVP pro vzdělávací akce asociace, body pro AVP, potenciálně noví členovéAVP)

- individuální konzultace, vzdělávací akce

• praktické dovednosti (zprostředkování praxí a stáží doma i v zahraničí)

• zajištění slev na zahraniční akce

• zajištění grantů



VZDĚLÁVÁNÍ – AKCE ČAVLMZ
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Nejbližší akcí je seminář a workshop WSAVA CE:

• Malí a chlupatí – Gastroenterologie a stomatologie drobných savců na  

ČZU 14.-15.5. 2016 pořádaný ve spolupráci s firmou SAMOHÝL a.s.

Vrcholná akce roku

• výroční konference ČAVLMZ

– Letos pořádaná v areálu BVV v Kongresovém pavilonu E 12.-13.11. 2016



VÝROČNÍ KONFERENCE
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• Hlavním přednášejícím sobotního programu je prof. Mike Willard,  

gastroenterolog z Texas AM University. Paralelně s jeho přednáškami  

proběhne i seminář na chirurgické téma s renomovaným evropským  

přednášejícím a tradičně i celodenní seminář sester.

• Sobotní večerní program bude ve společenském oděvu ve znamení  

standardních i latinskoamerických tanců a později i diskotéky.

• Nedělní odborný program bude probíhat v 5 paralelních sekcích: na téma  

interní medicíny, onkologie, rentgenologie, oftalmologie a alternativní  

medicíny resp. homeopatie

• Ve většině sekcí budou jako hlavní přednášející zahraniční lektoři.



SPOLEČNÁ CESTA K CÍLI
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• Vaší účastí na těchto projektech ať již běžících nebo začínajích se nejen dostanete  

do kontaktu s aktivními kolegy, kteří mají zájem se vzdělávat a tím pádem 

mají  větší potenciál odborného růstu a z hlediska firmy i tedy potenciál 

zvyšujícího se  obratu a nákupu léčivých přípravků, materiálu a přístrojů, ale i 

mátemožnost

podpořit neziskovou odbornou společnost, která své příjmy narozdíl

od komerčních poskytovatelů dalšího vzdělávání a výstavnictví reinvestuje do  

zvyšování odborné úrovně svých členů. To pak ovlivňuje i vnímání a 

postavení  firmy v očích odborné veřejnosti......



Vaše náměty a připomínky  

nás zajímají!

cavlmz@cavlmz.cz

mailto:cavlmz@cavlmz.cz

