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Úvodní slovo
Představujeme Vám program 2. ročníku celoročního programu Vzdělávání ČAVLMZ 2022 ve formě online 
webinářů i živých workshopů a seminářů.

S chirurgy vás pozveme do Dalešického pivovaru, veterinární sestry pro vás připravily sérii praktických 
workshopů, kardiologové představí 4 přednášející ve dvou webinářích. Onkologie vám v online 
přednáškách představí nejen kvalitní přednášející ve 2 odborných webinářích, ale v závěru roku přinese 
i propojení onkologické a dermatologické tématiky.

V neposlední řadě se můžete těšit i na Management veterinárních praxí, kde potkáte 3 zajímavé 
přednášející v panelové online diskusi.

O podrobnostech k jednotlivým akcím Vás budeme průběžně informovat na webu, na sociálních sítích 
i formou newsletterů. 

Všechny webináře jsou zařazeny do systému kontinuálního vzdělávání KVL. (kromě programu ČAVS)
 
Webináře bude možné po odvysílání zhlédnout ve video zóně v prostoru webu ČAVLMZ. Doba, po kterou 
budou k dispozici, bude záviset na přednášejích.

Registrace bude otevřena od 4. března 2022: 
https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/

Těšíme se na Vás,
Tým ČAVLMZ



Vzdělávání ČAVLMZ  
20223

Veterinární sestry – sekce ČAVS
Sekce veterinárních sester (ČAVS) zahájila svůj cyklus vzdělávání již v únoru (19. února 2022), a to sérií 
na téma Behaviorální veterinární medicína pod vedením Bc. Kateřiny Štiblické MSc. Na únorový seminář 
navazují tři workshopy:
• Workshop I. – 19. března 2022 – Co když kočka močí jinam, nebo značkuje?
• Workshop II. – 9. dubna 2022 – Vliv stáří na chování koček, demence a truchlení koček
• Workshop III. – 30. dubna 2022 – Agrese koček vůči lidem a zvířatům

Jaro 2022
• seminář „Problematika dýchacích cest“ – MVDr. D. Hanzlíček DVM – 23. dubna 2022
• workshop „Zubní hygiena“ – MVDr. K. Slabá – 7. května 2022

Podzim 2022
• série tří workshopů „Veterinární sestra I.–III.“ s MVDr. Martinou Kaufamannovou a její vet. sestrou
• seminář „Rehabilitace“ s MVDr. Alešem Tomkem

Detaily akcí budeme postupně doplňovat.

V neposlední řadě si nenechte ujít i sesterský stream v rámci eurokongresu FECAVA 9.–11. června 2022 
v Praze, nebo online akci VETNNET na jaře 2022.

Celkový program naleznete na webu ČAVLMZ a ČAVS: 
https://www.cavlmz.cz/aktuality/veterinarni-sestry-cavs-workshopy-2022/ 

Registrace
www.cavs.info 
(Onemocnění dýchacích cest a Zubní hygiena – otevřeno od 4. března 2022)

Video zóna  na vybrané semináře: 
https://www.cavlmz.cz/vzdelavani/video-zona/veterinarni-sestry/
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Chirurgie
Chirurgická sekce ČAVLMZ pro Vás připravila živé setkání v Dalešickém pivovaru, kde budete mít 
možnost užít si bohatý odborný program vybraných ortopedů a chirurgů, a taky zažít příjemnou 
neformální atmosféru a společenský program s ostatními kolegy. Rádi bychom navázali na úspěšnou 
akci z r. 2019 a postupně tak vybudovali tradiční a každoroční setkání pro všechny, koho ortopedický /
chirurgický program zajímá a chce se v oboru vzdělávat, nebo sdílet své zkušenosti s kolegy.

9.–10. dubna 2022 – Setkání chirurgické sekce v pivovaru Dalešice 
Program nabízí celou řadu tematických bloků od skvělých přednášejících, kde si vybere každý:
• MVDr. Jan Hnízdo 

Náhrady kolenní kladky – co nového? 
• MVDr. Jan Slabý 

Jak řeším jednoduché angulární deformity předloktí ve své praxi
• MVDr. Martin Novák 

Mediální epikondylitida/flexorová entezopatie
• MVDr. František Luňák 

A je to! Chirurgem snadno a rychle
• MVDr. Miloš Čtvrtníček 

Salvage ortopedická chirurgie
• MVDr. Ondřej Pomahač 

Kožní rekonstrukční chirurgie – axiální a lokální flapy v klinické praxi
• MVDr. Martin Novák 

Akutní měkkotkáňová chirurgie do praxe
• MVDr. Dalibor Adamať  

Patelární luxace – pohled praktického lékaře: od diagnostiky k terapii
• MVDr. Josef Zatloukal 

Portosystémový zkrat – onemocnění které ho doprovází, komplikují nebo imitují

Případové studie (Case Reporty):
• 1. Měkkotkáňový sarkom na distální končetině – bez amputace
• 2. Spinální meningiom C2 – Chirurgické řešení

Délka přednášek: cca 45 min | Délka případových studií: 15–20 min
Celkem plánujeme 8–10 přednášek a 3–4 případové studie.
Přesný rozsah a harmonogram přednášek brzy upřesníme.

Cena Člen ČAVLMZ a chirurgické sekce 3 000 Kč

Člen ČAVLMZ 4 600 Kč

Nečlen ČAVLMZ 6 500 Kč

Cena zahrnuje odborný program, celodenní stravování (coffe break, oběd) a společenský večer.

Možnost ubytování na místě je ve vlastní režii.  
Doporučení – přímo v Dalešickém pivovaru: https://pivovarsky-hotel.hotel.cz

Registrace možná od zač. března 2022 na webu https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/

https://pivovarsky-hotel.hotel.cz
https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/
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Management veterinárních praxí
Víte, jak vám může zavedení standardů řízení veterinární praxe usnadnit každodenní chod vašeho 
pracoviště? Sekce Managementu veterinárních praxí vás zve k seznámení a diskuzi o různých přístupech 
k řízení veterinárních pracovišť u nás i ve světě. O své pohledy a praktické zkušenosti se s námi podělí tři 
známá jména, ale zapojit se do diskuze může i kdokoliv z vás.

26. dubna 2022 – Tři přístupy k řízení praxí 
Přednáší:
MVDr. Radek Kašpar 
MVDr. Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS
MVDr. Leoš Železný

Čas 19:30–21:00

Cena Člen ČAVLMZ 200 Kč

Nečlen ČAVLMZ 400 Kč
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Kardiologie
Kardiologická sekce si pro vás v letošním roce přichystala dva webináře, na každém z nich zazní dvě 
přednášky od dvou různých kardiologů.

10. května 2022 – webinář / 2 přednášky:
• MVDr. Tomáš Weidenhöfer  

Pacient s šelestem. Kdy si dělat starosti a kdy už se bát?
• MVDr. Zora Filipejová Ph.D.  

Kardiomyopatie u psů

13. října 2022 – webinář / 2 přednášky:
• MVDr. Carlos Fernando Agudelo Ramírez Ph.D. 

Černobílý svět, aneb co potřebuji vědět pro správnou interpretaci RTG srdce a plic
• MVDr. Michal Fiedler EMSAVM 

Štěně v ordinaci kardiologa. Jak správně vyšetřit pacienta a interpretovat nálezy. 

Podrobný program a popis přednášek vám postupně představíme.

Čas 19:30–21:30 

Cena Člen ČAVLMZ + kardiologické sekce ZDARMA

Člen ČAVLMZ jeden webinář 500 Kč

dva webináře 800 Kč

Nečlen ČAVLMZ jeden webinář 800 Kč

dva webináře 1 500 Kč
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Onkologie
Onkologická sekce si pro vás na podzim připravila dva webináře.

14. září 2022 
• Základy onkologické chirurgie 

MVDr. Jakub Vodnárek Bc, GPCert(SAS), MRCVS 

9. listopadu 2022 
• Adjuvantní léčba v onkologii 

MVDr. Ludmila Bicanová ECVIM-CA (Oncology)

Přednášky se budou věnovat zásadám chirurgického odstranění nádorových onemocnění. Dozvíte se 
jak přistupovat k onkologické chirurgii tak, aby byla minimalizovaná rizika nádorové recidivy, ale co 
nejvíce zachována kvalita života operovaného pacienta. Ve druhé polovině webináře bude dr. Vodnárek 
prezentovat zajímavé onko-chirurgické kazuistiky.

Na přednášky o onkologické chirurgii bude navazovat přednáška medicínské onkologie s dr. Bicanovou, 
zaměřená na adjuvantní léčbu pacientů po odstranění nádoru. Probrány budou jednotlivé typy nádorů, 
jednotlivé terapeutické modality a přístupy k dalšímu managementu pacienta po chirurgickém řešení 
nádoru.

Čas 19:30–21:00

Cena Člen ČAVLMZ jeden webinář  400 Kč

dva webináře (stream)  700 Kč

Nečlen ČAVLMZ jeden webinář 800 Kč



Vzdělávání ČAVLMZ  
20228

Dermatologie / Onkologie
S potěšením Vás zveme na webinář, který propojí onkologii a dermatologii a taky dvě zkušené přednášející 
v níže uvedeném tématu.

6. října 2022
• Nodulární útvary na kůži z hlediska dermatologie a onkologie 

MVDr. Ludmila Bicanová ECVIM-CA (Oncology) 
MVDr. Lucia Panáková Dipl. ECVD 

Řeč bude o kutánních neoplaziích, infekčních a neinfekčních procesech, vedoucích ke kutánním nodulům, 
jakož i drenážním traktům.

Kůže je jedním z nejčastějších cílových orgánů nádorového růstu. Rozeznat benigní, ale mnohdy také velmi 
závažné kožní procesy od malignit, je občas velmi komplikované a stejně tak i rozhodnutí o správném 
managementu postižených pacientů ať už z pohledu diagnostiky či samotné terapie. Náš webinář vedený 
dermatologem a medicínským onkologem se bude zabývat právě touto tématikou z pohledu různých 
odborností a jeho cílem je pomoci praktickým veterinárním lékařům se v této problematice rychleji a lépe 
zorientovat. V první části budeme mluvit hlavně o neoplaziích a nodulárních útvarech s dr. Bicanovou. 
Konkrétní kožní onemocnění a přístup k nim budeme ve druhé části demonstrovat.

Každá přednáška má cca 75 minut.
Webinář bude v interaktivní podobě, kde se můžete ptát na všechno, co vás zajímá.

Čas 19:30–22:00

Cena Člen ČAVLMZ 1 000 Kč

Nečlen ČAVLMZ 2 500 Kč
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