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Podzimní 2-denní (nejen) vzdělávaní s ČAVS 

Dovolte nám pozvat vás na dvoudenní akci České asociace veterinárních sester (ČAVS) ČAVLMZ ve 

spolupráci s Hill´s Pet Nutrition. 

Termín: 21. – 22. 10. 2022 

Přednášející: 

* MVDr. Tereza Jeřábková (interní medicína)   

* MVDr. Ondřej Pomahač (ortopedie)  

 Místo: Amande wine wellness  hotel - Hustopeče 

 

Program akce: 

 

Pátek 21. 10. 2022 
Registrace od 9 hod. 

10 – 12 hod přednáška 

12 -13 hod. oběd 

13 – 15 hod přednášky 

15 – 15:30 přestávka 

15:30 – 17 hod. přednášky 

 

Přednáší MVDr. Tereza Jeřábková 

o  I. Akutní onemocnění gastrointestinálního traktu, aneb jak poznat, že to vážně nepočká 

(nekomplikovaná GE vs. závažné příznaky, vybraná akutní onem. jako HGE, akut. 

pankreatitis, GDV) 

o II. Parazitózy GI traktu (metody vyšetření trusu, rozeznání základních parazitů mikroskopicky, 

přehled nejčastějších parazitóz, schémata odčervení) 

o III. Chronická onemocnění GI traktu a role sestry ve zlepšení spolupráce s klientem (IBD u 

psů, triaditis u koček a jejich dlouhodobý management, varianty eliminačních diet a jejich pro 

a proti) 

o VI (30 min) Parvoviróza a panleukopenie  

o V. (30 min) Addisonova nemoc - opomíjený imitátor gastrointestinálních onemocnění 

 

 

Večerní program: večeře, raut, degustace vína 

 

V průběhu víkendu bude do programu zařazena i krátká přednáška od partnera akce  

Hill´s Pet Nutrition. 

 

 

 

https://www.cavlmz.cz/mvdr-tereza-jerabkova/
https://www.cavlmz.cz/vzdelavani/prednasejici/mvdr-ondrej-pomahac/
https://www.amandehotel.cz/
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Sobota 22. 10. 2022 
9:00 -10:45 přednáška 

10:45 -11:15 přestávka (cofeebreak) 

11:15 -12.30 přednáška 

12:30 oběd 

13:30 - 15:30 ukázky 

 

Přednáší MVDr. Ondřej Pomahač 

 

Dopolední přednášky se zaměří na ortopedii pro sestry, odpoledne se podíváme na bandáže v praxi, 

jak teoreticky, tak i prakticky. 

 

15:30 – 16:00 Diskuze 

16: 30 Valná hromada ČAVS 

 

Kapacita je omezena na 34 lidí. Registrujte si své místo včas ZDE 

 

                                          

MVDr. Tereza Jeřábková                                       MVDr. Ondřej Pomahač 

   (interní medicína)                                                            (ortopedie) 

 

Těšíme se na vás. 

Tým ČAVS a přednášející 

V případě dotazů nás kontaktujte na emailech: sekretariát ČAVLMZ nebo vedení ČAVS 

https://www.cavs.info/registrace-na-seminare/
mailto:kuranova@guarant.cz
mailto:cavsczech@gmail.com

