
                                                                                                                                                                               
 
ČAVLMZ vzdělávání 2021 – dermatologie 

 

PROGRAM a POPIS WEBINÁŘŮ – dermatologie: 
 

Dermatologie představí 2 zkušené specialisty v oboru dermatologie a to ve 2 termínech, kde nabízíme 
3 hodiny plné informací a interakce: 

 

1) 6. 5. 2021 - MVDr. Lucie Panáková, Dip. ECVD  - 2 interaktivní webináře 
za sebou 
 

➢ Pododermatitidy u koček (1,5 hod) 
 

Pododermatitidy u koček se objevují ve srovnání se psy méně často. Přesto jsou velmi důležitá skupina 
onemocnění s různou etiologii. Může být postižena jedna končetina, zatímco u systémového onemocnění 
jsou zasažené prsty součást celkového klinického obrazu. Opět zde hraje klíčovou roli diferenciální 
diagnostika.  
Co můžete očekávat za diagnózy v případě onemocnění prstů, drápu nebo chodidla u kočky? Které 
diagnostické testy udělat hned, jak zvolit vhodnou terapii a jaká je Vaše prognóza? 
 

➢ Diferenciální diagnostika pruritu u koček (1,5 hod) 
 

Pruritus u kočky má různé projevy, kočka k tlumení svědivosti používá svůj drsný jazyk nebo drápy a podle 
toho vypadá i klinický obraz.  
Příčiny pruritu jsou velmi rozmanité a jejich odhalení nemusí být vůbec jednoduché. 
Co byste měli udělat hned na začátku, jak získat přesnou anamnézu, co budete provádět za vyšetření hned 
a co dělat při další návštěvě? Poradíte si s diferenciální diagnostikou tohoto příznaku? 
Odpovědi najdete v tomto webináři. 
 
 

1) 10. 6. 2021 - MVDr. Jan Rybníček, Dip.ECVD, EBVS® European 
Veterinary SpecialistTM in Dermatology  - 2 interaktivní webináře za 
sebou 
 

➢ Pododermatitidy u psů (1,5 hod) 
 

Pododermatitida u psa představuje dermatózu v oblasti prstů, ale není to diagnóza. Zpravidla se jedná o 
multifaktoriální onemocnění, které postihuje také prsty, chodidlo a drápy. 
Ke stanovení definitivní diagnózy je třeba pečlivá anamnéza, klinické a dermatologické vyšetření a 
systematický přístup k diferenciální diagnostice. 
Co je třeba provést za diagnostické testy, jaké zvažovat diagnózy a jak postupovat v terapii? Co můžete 
udělat hned a co později? Co dělat, jestliže antibiotika nezabírají? Důležité informace se dozvíte na tomto 
webináři. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               
 

➢ Autoimunitní a imunitně zprostředkovaná onemocnění u koček (1,5 hod) 
 

Skupina autoimunitních onemocnění u koček je méně často diagnostikována, klinické příznaky mohou být 
nevýrazné nebo imitují některá běžnější onemocnění, se kterými se setkáváme. 
Kdy začít uvažovat o nějaké autoimunitní nemoci, jaké provést diagnostické testy? Co mohu udělat v běžné 
ambulanci a jak odebrat správný vzorek k dalšímu vyšetření?  
Jak se dopracuji ke správné diagnóze a jak to budu léčit? Jaká je prognóza a co sdělit chovateli? 
Na tomto webináři získáte přehled možných diagnóz, terapeutické schéma a další cenné informace 
 
 
 

 
Detail programu: aktualizaci sledujte na webu www.cavlmz.cz 

Čas: od 18 hod 
Délka webináře: 2 x 1, 5 hod 

Registrace: otevřena bude ZDE  

CENA: 
Pro členy ČAVLMZ: 800,- Kč/ 1 webinář (2 přednášky) 

Pro členy ČAVLMZ celý stream: 1200 Kč/ (2 x 2 přednášky)  
Pro nečleny ČAVLMZ: 1200,- Kč /1 webinář (2 přednášky) 

 

 
Webináře jsou zapsané v KVL a jsou jim přiděleny kredity 

Záznamy po webináři nebudou k dispozici! 
 

Garantem webinářů je MVDr. Stanislav Počta Ph.D. 

https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/

