Únor – Listopad 2021

Úvodní slovo
Představujeme Vám program 1. ročníku „celoročního (on line) vzdělávání ČAVLMZ“ ve formě
webinářů, kde jsme pro vás připravili témata z různých oblastí veterinární medicíny malých zvířat.
Čeká Vás celá řada zajímavých témat a kvalitních přednášejících. V rámci chirurgie, kardiologie a
dermatologie budete mít možnost sledovat živé přenosy ve formě „vzdělávacích čtvrtků“ už v první
polovině roku. Z interní medicíny navážeme na čtvrtky hned po prázdninách, a to v cyklu 5
hematologických přednášek kazuistik, ukončených kvízem. Nabídneme vám i ochutnávku ze současné
felinní medicíny a onkologie v podání české boardované specialistky působící v Austrálii. Pozadu
nezůstanou ani sekce veterinárních sester (ČAVS) a sekce managementu veterinárních praxí, které si
pro vás připravily jak webináře, tak i živé workshopy, pokud to situace dovolí. Online maraton
vzdělávacích akcí doufáme ukončíme společně ŽIVÝM SETKÁNÍM v listopadu 2021, na kterém se
potkáme nejen v odborné tématice, ale hlavně i lidsky a živě a pevně věříme, že pandemická situace
k nám bude vlídnější, než v roce 2020.
O detailech programu Vás budeme průběžně informovat na webu i na sociálních sítích.
Všechny webináře budou zařazeny do systému dalšího vzdělávání KVL.
Těšíme se na Vás
Tým ČAVLMZ

stream CHIRURGIE
Cyklus otevírá chirurgická sekce, kde se budeme potkávat každý poslední čtvrtek v měsíci od 19 hod
v 5 webinářích.
1) 25. 2. 2021 - MVDr. Josef Zatloukal: RTG měření v oblasti kolenního kloubu v souvislosti s
rupturou předního zkříženého vazu.
2) 25. 3. 2021- MVDr. Jan Hnízdo: Divné rameno - je to všechno OCD?
3) 29. 4. 2021 - MVDr. Martin Novák: Dvojitá osteotomie pánve (DPO) - od teorie k praxi.
4) 27. 5. 2021 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer: TPLO - modifikované metody a jejich využití
5) 24. 6. 2021 - MVDr. Ondřej Pomahač: Komplikace TPLO

Podrobný program naleznete ZDE
Čas: 19:00 - 20:30 hod
Délka: 60 - 90 min.
Cena: Člen ČAVLMZ + chirurgické sekce: ZDARMA
Člen ČAVLMZ: 400 Kč / 1 webinář
Nečlen ČAVLMZ: 800 Kč / 1 webinář

stream KARDIOLOGIE:
Jeden čtvrtek v dubnu a jeden v květnu patří kardiologům. Každý z termínů nabízí webinář
dvou kardiologů ve 2 přednáškách za sebou.

22. 4. 2021 : 1 webinář (2 přednášky) : MVDr. Weidenhöfer + MVDr. Fiedler EMSAVM
⮚ MVDr. Tomáš Weidenhöfer: Mitrální chlopeň u kavalírů - skrínink, chov. programy a
medikace. (45 – 60 min)
⮚ MVDr. Michal Fiedler: HCM u koček - skrínink, chov. programy a medikace (45 - 60 min)

20. 5. 2021 : 1 webinář (2 přednášky): MVDr. Mužík + MVDr. Agudelo
⮚ MVDr. Pavel Mužík: Patologie perikardu (45 – 60 min)
⮚ MVDr. Carlos Agudelo z VFU – EKG pro středně pokročilé (45 – 60 min)
Čas: 19:00 – 21:00
Délka: 2 x 45 až 60 min přednášky
Cena:
- Člen ČAVLMZ + kardiologické sekce: ZDARMA
- Člen ČAVLMZ: 600,- Kč / 1 webinář = 2 přednášky
1000,- Kč za celý stream, tzn. 2 x 2 přednášky
- Nečlen ČAVLMZ: 850,-Kč / 1 webinář = 2 přednášky

stream DERMATOLOGIE
V dermatologii se představí známé prestižní duo dr. Rybníček a dr. Panáková. Každý z nich
připravil pro vás 2 přednášky v jednom ze čtvrtečních termínů:

6. 5. 2021 - MVDr. Lucia Panáková, Dip. ECVD: webinář: 2 x 1,5 hod. přednášky:
⮚ 1) Diferenciální diagnostika pruritu u koček
⮚ 2) Pododermatitidy u koček

10. 6. 2021 -MVDr. Jan Rybníček, Dip. ECVD, EBVS® European Veterinary Specialist TM in
Dermatology - webinář: 2 x 1,5 hod. přednášky:
⮚ 1) Autoimunitní onemocnění a imunitně zprostředkovaná onemocnění u koček
⮚ 2) Pododermatitida a psů
Čas:18:00 – 21:15 (počítá se s pauzou mezi bloky a diskusí)
Délka: 2 x 90 min. Přednášky jsou interaktivní
Přednášky nebudou po odvysílání k dispozici.
Cena člen ČAVLMZ: 800,- Kč / 1 webinář (2 přednášky)
1200,- Kč / celý stream (2 x 2 přednášky)
Cena pro nečleny ČAVLMZ: 1200,- Kč / 1 webinář (2 přednášky)
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stream VETERINÁRNÍ SESTRY – sekce ČAVS:
Veterinární sestry nabídnou webinář už koncem března a pak se přihlásí o slovo až v červnu.
V druhé polovině roku, pokud to situace umožní, jsou v plánu 2 workshopy na téma Rehabilitační
sestra a Kardiologie.
Webináře jsou přístupné jak pro veterinární lékaře, tak pro sestry a jsou zahrnuty do bodovacího
systému KVL.

28. 3. 2021 - MVDr. M. Kadeřávková - Stárnoucí pacient I. a II. = 2 přednášky
Délka webináře: 2 x 45 min ( webinář / 2 přednášky)
Čas: 18:00 – 19:30
Cena: pro členy ČAVLMZ a ČAVS = ZDARMA, pro nečleny = 300 Kč

13. 6. 2021 – MVDr. N. Pánková - Management obezity
Délka webináře: 1 x 60 min
Čas: 18:00 – 19:00 hod
Cena pro ČAVLMZ členy a ČAVS členy = ZDARMA, pro nečleny = 200 Kč

stream HEMATOLOGIE
V rámci interní medicíny Vás zveme na cyklus 5 přednášek, lékařky Anny Šrenkové na téma
„Bledé sliznice 5 x jinak“, který bude ukončen kvízem k probraným tématům. Pokud to situace
umožní, zvážíme závěrečný kvíz i v živé formě, nebo hybridní formou vysílání.
Každý termín nabízí webinář, kde jsou 2 přednášky za sebou, v délce cca 45 -60 min.
Přednáška je vždy ve formě „case reportu“ na pacientech ošetřovaných na klinice Jaggy Praha, nebo
Uniklinik Giessen. Všech 5 pacientů bude provázet stejný symptom - bledé sliznice, avšak příčina bude
pokaždé jiná…. Jaká? to se dozvíte v přímém přenosu.

2. 9. 2021 – MVDr. Anna Šrenková– 1/5 + 2/5 z cyklu ,,Bledé sliznice 5x jinak“
-

2 přednášky - “case reporty” – „Sekundární koagulopathie“ a „Bledé nerovná se anemické“

16. 9. 2021– MVDr. Anna Šrenková – 3/5 + 4/5 z cyklu,,Bledé sliznice 5 x jinak“
-

2 přednášky - “case reporty” – „Regenerativní anémie“ a „Aregenerativní anémie“

30. 9. 2021– MVDr. Anna Šrenková - 5/5 z cyklu ,,Bledé sliznice 5x jinak“ + kvíz
-

2 přednášky - “case report” + kvíz – „Primární koagulopathie“ a,,Takehomemessage“ formou
kvízu

Přednášky možno sledovat i odděleně, každý termín zvlášť
Délka webináře: 2 x 45 až 60 min přednášky
Čas: 18:30 – 20:30
Cena člen ČAVLMZ: 400 Kč / webinář (2 přednášky) nebo celý stream (6 přednášek) = 800,- Kč
Cena nečlen ČAVLMZ: 600 Kč/ webinář (2 přednášky) nebo celý stream 6 přednášek) = 1500,- Kč
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stream FELINNÍ MEDICÍNA
Z cyklu felinní medicíny se Vám ve 2 přednáškách představí MVDr. Petra Černá MRCVS
AFHEA, rezidentka interní medicíny malých zvířat (ACVIM) na Colorado State University v USA,
která bude mluvit o novinkách v terapiích a diagnostice.

7. 10. 2021 - MVDr. Petra Černá MRCVS AFHEA– webinář (2 přednášky)
⮚ 1) Co je nového v terapii a diagnostice FIP?
⮚ 2) Využití inovativních terapeutických přístupů a popis kazuistik
Čas: 18:00 – 20:00
Délka: 2 x 60 min přednášky
Cena pro členy ČAVLMZ: 500,- Kč
Cena pro nečleny ČAVLMZ: 700,-Kč

stream ONKOLOGIE
Původem česká lékařka Veronika Lang, působící v Austrálii, nás obohatí o novinky ze světa
onkologie

21. 10. 2021 - MVDr. Veronika Lang MACVSC (MEDICINE) FANZCVS (ONCOLOGY)
⮚ 1) 21. 10. 2021 Novinky v diagnostice a terapii lymfomu u psa a kočky

28. 10. 2021 - MVDr. Veronika Lang MACVSC (MEDICINE) FANZCVS (ONCOLOGY)
 2) 28. 10. 2021 Přehled nejčastějších kožních neoplazií u psa a kočky – aktuální
diagnostické a terapeutické přístupy
Čas: 18:00 – 19:00 hod
Délka 1 webináře/ přednášky: 60 min
Cena pro členy ČAVLMZ: 500 Kč / přednáška, nebo 800,- Kč / stream (2 přednášky)
Cena pro nečleny ČAVLMZ: 750 Kč / přednáška

SEKCE MANAGEMENTU VETERINÁRNÍCH PRAXÍ
V průběhu roku plánujeme jak virtuální akce, tak i živý workshop. V listopadu nás čeká zasedání
sekce (detaily budou včas upřesněny).

17. 6. 2021 - MVDr. Jiří Jahoda - Proč bych měl(a) své pracoviště certifikovat?
Září/ říjen 2021 - Workshop na certifikovaném pracovišti - MVDr. Stanislav Počta PhD., bude
upřesněno dle vývoje aktuální pandemické situace.

21. 11. 2021 - Zasedání sekce
Registrace na všechny webináře bude možná ZDE Všechny webináře jsou zapsány v bodovém systému
KVL. Video zónu po odvysílání připravujeme a včas upřesníme podmínky.
Detaily sledujte na www.cavlmz.cz V případě dotazů kontaktujte sekretariát: cavlmz@cavlmz.cz. Pokud ještě
váháte s obnovením členství, všechny informace naleznete ZDE. Tým ČAVLMZ
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