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ČAVLMZ vzdělávání 2021 – veterinární sestry 
 
PROGRAM a POPIS WEBiNÁŘŮ – veterinární sestry: 
 

 

1) 28. 3. 2021 - MVDr. Marie Kadeřávková – Stárnoucí pacient 

2) 13. 6. 2021 - MVDr. Nikola Pánková  – Management obezity 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 28. 3. 2021 - MVDr. Marie Kadeřávková – Stárnoucí pacient 

Geriatrický pacient: 
Ne vše je způsobeno věkem a ne vše je neřešitelné aneb jak přistupovat ke stárnoucímu 
pacientovi, nejčastější onemocnění a časté chyby majitelů a lékařů. 

 

Veterinární lékařka se zaměřením na interní medicínu, onkologii. K 
zvířatům tíhla od malička, chovala psa, většinu malých zvířat (myši, 
morčata, křečky, potkana, králíka, mloky, kobylky), také jezdila na 
koních, především parkur. S ohledem na tyto zájmy vystudovala 
fakultu veterinárního lékařství na VFU Brno a po absolvování 
nastoupila na Jaggy v Praze. Zde se po krátkém intershipu začala 
zaměřovat na interní medicínu psů a koček, zpočátku pod vedením 
MVDr. Hanzlíčka a MVDr. Dominikové, následně již zastřešovala obor 
interní medicíny na této klinice. Během této doby absolvovala 
množství seminářů a kongresů od boardovaných specialistů, také 

zahraniční kongresy a stáže (Animal Health Trust clinic na interním oddělení, Velká 
Británie/MVDR. Tomša Dipl. ECVIM- CA, Švýcarsko/Foster hospital, Tufts university, USA). Mezi její 
největší zájmy patří sporty, především kolektivní a zimní 

 
Detail programu: aktualizaci sledujte na webech www.cavlmz.cz nebo www.cavs.info  
Čas: 18 hod 
Délka webináře: 2 x 45 min 
Registrace: ZDE od 23. 2. 2021 
CENA: 
Člen ČAVLMZ + člen ČAVS = ZDARMA 
Nečlen ČAVLMZ = 300,- Kč 

 
 
 
Všechny webináře jsou akreditované, dle KVL a lze se přihlašovat na každý samostatně. 
 

http://www.cavlmz.cz/
http://www.cavs.info/
https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/
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 13. 6. 2021 - MVDr. Nikola Pánková  – Management obezity 

Obezita: Příčina nebo příznak onemocnění. 
Jak ji řešit a lze ji vůbec vyřešit? 
Můj pes má těžké kosti, po kastraci ztloustne každý aneb klíčem k hubnutí je komunikace s 
majitelem. 
Kdopak by se hladu bál? Aneb proč i hladovění škodí. 

 

Vystudovala Veterinární a Farmaceutickou univerzitu v Brně. Po 
studiu nastoupila na internship na Veterinární klinice Jaggy Praha, 
následně zde působila jako veterinární lékař v oboru interní 
medicíny. Od loňského roku rozšiřuje své zkušenosti ve veterinární 
ordinaci ArtVet v Praze. V průběhu studia i po něm absolvovala 
velké množství seminářů, zkušenosti, ať už pozitivní či negativní, se 
vynasnaží Vám předat v našem webináři. Ve volném čase se 
především věnuje svým dvou fenkám rhodéského ridgebacka, se 
kterými si užívá dlouhé procházky i tréninky noseworku, obedience 
a agility. Již 12 let se společně se svojí sestrou věnuje chovu 

stejného plemene. 

 
Detail programu: aktualizaci sledujte na webu www.cavlmz.cz nebo www.cavs.info  
Čas: 18 hod 
Délka webináře: 60 min 
Registrace: ZDE od 23. 2. 2021 
CENA: 
Člen ČAVLMZ + člen ČAVS = ZDARMA 
Nečlen ČAVLMZ = 200,- Kč 
Cena se vztahuje vždy na jeden webinář. 
 
Všechny webináře jsou akreditované, dle KVL a lze se přihlašovat na každý samostatně. 
 
Garant cyklu webinářů veterinárních sester: Veronika Hanslová a MVDr. Jan Křeček 

http://www.cavlmz.cz/
http://www.cavs.info/
https://www.cavlmz.cz/registrace-na-seminar/

