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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vám detailněji představit letošní 27. Výroční 
konferenci ČAVLMZ spojenou s Eurokongresem FECAVA 
konanou 8.–11. 6. 2022 v Kongresovém centru Praha.

Podařilo se nám získat špičkové přednášející z Evropy i Ame-
riky. Kongres takového rozsahu nebyl v Česku od roku 2006!

Kongres začínáme ve středu 8. 6. 20022 oblíbenými prak-
tickými workshopy. V malých skupinkách se dostanete 
do přímého kontaktu s přednášejícími a vlastníma rukama 
i hlavou si vyzkoušíte doporučované nejnovější postupy 
v anesteziologii, onkologii, stomatologii, diagnostickém zob-
razování, sonografi i hrudníku a poruchách chování, které 
jsou určeny pro veterinární lékaře i sestry.

Projděte si následující program workshopů a vyberte si ten 
nejpotřebnější. Počty účastníků jsou omezené. WS budou 
vedeny v angličtině bez překladu, ale věříme, že i méně jazy-
kově zdatní komunikaci napřímo zvládnou. 

Od čtvrtka 9. 6. 2022 do soboty 11. 6. 2022 probíhají před-
nášky a je opravdu z čeho vybírat. Přednášející jsou nejen 
světově uznávaní, ale i praxi vykonávající lektoři, takže zís-
káte nejnovější poznatky z pohledu praktiků. Jsou mezi nimi 
i kolegové, kteří studovali na Alma mater a zastávají prestižní 
pozice na vyhlášených pracovištích v zahraničí.

Je těžké doporučit některý z přednášených oborů. Výhodou 
našeho kongresu je i to, že je hybridní a tam, kde to před-
nášející dovolí, bude po určitou dobu po kongresu možno 
shlédnout jejich přednášky ze záznamu.

Každý den bude simultánně tlumočen do češtiny jeden ze 
streamů pro lékaře a jeden pro sestry. Všechny ostatní budou 
přednášeny v angličtině a tak bude příležitost s pomocí promí-
taných diapozitivů si zlepšovat svoji odbornou angličtinu. 

Nejen vědou živ je člověk a tak využijte příležitost se potkat 
s kolegy a kolegyněmi z blízkého i vzdáleného okolí, projít se 
Prahou, dát si pivo nebo víno, vychutnat si kouzlo prostoru 
odsvěceného kostela Sv. Anny – Pražské křižovatky při 
společenském galavečeru za doprovodu špičkové kapely 
k tanci i poslechu. 

Neváhejte a využijte slevy včasné registrace. Zúčastněte se 
kongresu mezinárodní úrovně bez nutnosti cestovat do za-
hraničí. Vyberte si z následujícího programu workshopů 
i přednášek ty, které pro Vás budou nejvíce přínosné. 

Nashledanou na Eurokongresu FECAVA a výroční konfe-
renci ČAVLMZ v Praze!

Organizační výbor kongresu
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PRAKTICKÉ WORKSHOPY

8. ČERVNA 2022

Workshop behaviorální medicíny
Animal- Friendly praxe
pro veterinární lékaře i sestry
Gonçalo da Graça Pereira
• Důležitost „Animal Friendly“ přístupu na klinice: aneb 

z domova až na konzultaci
• Jak aplikovat teorii „Animal Friendly“ přístupu 

v každodenním životě
• Zvládnutí nepříjemných situací během konzultace
• Techniky „Animal Friendly“ přístupu u pacientů na klinice
• Hospitalizace a návrat domů 

Stomatologický WS
Jerzy Gawor , Jan Schreyer, Kateřina Slabá
• Diagnostické momenty během profesionální dentální hygieny
• Rozhodování o indikacích k extrakci – diskuse založená 

na kazuistikách
• Komplikované extrakce u psa a kočky

Workshop zobrazovacích diagnostik a chirurgie
Conor Rowan a Stephen Martin
• Akutní medicína z pohledu radiologa a chirurga – část 1
• Akutní medicína z pohledu radiologa a chirurga – část 2
• Portosystémové zkraty – část 1
• Portosystémové zkraty – část 2

Ultrazvukové vyšetření plic
• Úvod do ultrasonografi e plic
• Plicní edém na ultrasonografi i
• Pneumonie a atelektáza na ultrasonografi i
• Pneumothorax na ultrasonografi i
• Ultrasonografi cká anatomie hrudníku a technické 

aspekty sonografi e hrudních struktur u zvířat
• Pneumonie a plicní fi bróza
• Blue a VetBlue – jak je provádíme?
• Zajímavé kazuistiky

Onkologický workshop
Víc něž jen medicína a chirurgie – tipy a techniky 
v komunikaci s majitelem onkologického pacienta
• Nástroje komunikace ve veterinární onkologii 1
• Nástroje komunikace ve veterinární onkologii 2
• Jak zodpovědět komplikované otázky ohledně prognózy
• Prohloubení důvěry – jak přimět klienta, aby se zachoval 

dle naší rady
• Chyby, kterým bychom se měli vyhnout při referování 

pacienta
• Zpětná vazba v klinickém týmu
• Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ



PROGRAM KONGRESU

9. ČERVNA 2022

Onkologie 
Kim Selting, Laura Garrett
1. Péče o onkologického pacienta v prvoliniové praxi
2. Jak nejlépe připravit pacienta pro odeslání na referenční 

pracoviště
3. Paliativní a adjuvantní léčba u onkologického pacienta
4. Jak vytěžit z cytologie co nejvíce
5. Komplikované případy objasněné pomocí cytologie
6. Deset nejlepších triků v chemoterapeutické léčbě
7. Mýty a kontroverze okolo mastocytomu

Neurologie (včetně neurochirurgie)
Franck Forterre, Aleš Tomek
1. Klinické vyšetření má přednost!
2. Akutní výhřez thorakolumbální ploténky – lepší 

porozumění znamená lepší léčbu
3. Výhřez cervikální ploténky – lepší porozumění znamená 

lepší léčbu
4. Ortopedie nebo neurologie – případy na hranici
5. Trauma periferního nervu – co byste měli vědět 

v každodenní praxi
6. Pacient bez hluboké citlivosti – co teď?

Diagnostické zobrazování + chirurgie
Conor Rowan, Stephen Martin
1. Zobrazení hrudníku – plicní vzory – buď je ovládněte 

nebo opusťte
2. Zobrazení hrudníku nejsou jen plíce. Posouzení ostatních 

hrudních struktur.
3. Zobrazení hrudníku: interaktivní kazuistiky
4. Abdominální rentgen – nejen u zvracejícího pacienta
5. Rentgen abdomenu – řezat nebo čekat? Akutní 

abdominální stavy a jejich řešení
6. Zobrazení ramene – porovnání jednotlivých modalit 
7. Kondylární fraktury u psů a jejich chirurgické řešení

„Cosmic Stream“
Akutní medicína
1. Jak bezpečně provést krevní transfúzi
2. Řešení kritických stavů u hyperkoagulabilního pacienta
3. Současné možnosti intervenční kardiologie
Stomatologie
4. Konzervativní řešení fraktur čelistí
Interní medicína
5. Kontinuální monitoring glykémie
Chirurgie
6. 3D tisk ve veterinární ortopedii 
7. Ortopedické implantáty vyrobené na míru

Sestry
1. Osteosarkom u psa – co je nového
2. Lymfom u psa a kočky
3. Perioperační péče a anestezie
4. Intraoperativní terapie bolesti – kdy a jaké léky aplikovat
5. Principy chemoterapie pro veterinární techniky
6. Radioterapie ve veterinární medicíně – základní principy 

a role veterinárního technika
7. Přátelské prostředí pro naše pacienty

10. ČERVNA 2022

Endokrinologie
C. Scott Moncrief
1. Hypothyreóza u psů – jak se vyhnout běžným chybám 

v diagnostice a terapii
2. Diagnostický přístup k pacientovi s hypoglykémií
3. Diagnostika psího Cushingova syndromu – který test 

zvolit
4. Léčba Cushingova syndromu – individuální adaptace 

léčebného plánu
5. Update v diagnostice Addisonovy choroby – jak 

přistupovat k atypickým případům
6. Vzácné a poddiagnostikované endokrinopatie koček

Kardilologie
Tony Glaus
1. Dyspnoická kočka – diferenciální diagnózy
2. Dyspnoická kočka a diagnostika – kdy použít který test
3. Kardiogenní dyspnoe u koček – kazuistiky
4. Léčba srdečních onemocnění a srdečního selhání u koček
5. Kardiogenní kašel a dyspnoe u psa
6. Plicní hypertenze

Chirurgie – ortopedie 
Jan Janovec
1. Ortopedické vyšetření – typy a triky
2. Management zlomenin – co se nepíše v knihách 1
3. Management zlomenin – co se nepíše v knihách 2
4. Management angulárních deformit
5. Proximální tibiální osteotomie: Jak se vyhnout 

komplikacím
6. Dysplazie kyčelního kloubu – kdy je operace na místě

„Cosmic Stream“
Interní medicína 
1. Hemodialýza u syndromu AKI – a intoxikací
2. Subkutánní ureterální bypass u kočky
Neurologie
3. Atlantoaxiální instabilita u miniaturních plemen – cement 

navždy?
Onkologie
4. Principy a praktické využití radioterapie ve veterinární 

medicíně
Diagnostické zobrazování 
5. Onemocnění meziobratlové ploténky na MRI, vše kromě 

Hansena
Onkologie
6. Team Talk: Základní a pokročilé koncepty chemoterapie, 

inovativní terapie pro léčbu nádorových onemocnění

Sestry
1. Podpůrná terapie pro zvířata s nádorovým onemocněním
2. Život se zvířetem onkologickou diagnózou. Co se změní?
3. Jak si zachovat zdravý rozum ve veterinárním provozu. 

Rozpoznejte příznaky vyhoření a emocionálního vyčerpání
4. Co by mohla kočka jako ty, vědět o svém chování?
5. Psí dominance: realita nebo mýtus?
6. Fyziologie cirkulace a respirace: Co nám řekne monitor?
7. Checklists a timeout procedure (kontrola před operací) – 

co to je a jaké jsou výhody 



11. ČERVNA 2022

Interní medicína
Larry Adams
1. Močová inkontinence- diagnostika a léčba refrakterních 

případů
2. Léčba močových infecí – návod na léčbu sporadických 

a rekurentních případů
3. Novinky v léčbě AKI – když infuzní terapie může škodit
4. Prevence rekurentní urolitiázy u psa a kočky
5. Management urolitů v dolních cestách močových
6. Management urolitů v horních cestách močových

Poruchy chování
pro veterinární lékaře i sestry
Goncalo de Graca Pereira
1. Obohacení prostředí: mohou životní podmínky vést 

k poruchám chování u koček?
2. Kdo je vinen? Tělo? Duše? Nebo oboje?
3. Kočičí záchod: detaily rozhodují
4. Separační problematika u psů: přehled a prezentace 

nových přístupů
5. Intolerance hluku: diagnostika a léčba
6. Kognitivní dysfunkce: můžeme zastavit stárnutí?
7. Padá mi srst – je to stresem? Felinní psychogenní 

alopecie

Stomatologie
Jerzy Gawor, Kateřina Slabá, Jan Schreyer
1. Drobní savci: diagnostické a terapeutické výzvy
2. 3 hlavní orodentální problémy
3. Juvenilní felinní stomatologie
4. Periodontální onemocnění u psů: tichý zabiják
5. 3 hlavní komplikace dentálních extrakcí

FECAVA sympozium
Polly Taylor, Paulo Steagall
1. Anestezie a analgezie: Anestetický plán
2. Posouzení bolesti a vytvoření analgetického protokolu
3. Základní lokální anestetické bloky v praxi malých zvířat
4. Monitoring: snížení morbidity a mortality
5. Jak minimalizovat anesteziologické komplikace 

jednoduše a prakticky
6. Anestetické protokoly pro praxi
7. Dechra sponzorovaná přednáška: TBA

Management 
Alan Robinson
1. Jak úspěšně řídit praxi v postcovidové době
2. Benchmarking: k čemu je dobrý?
3. Jak motivovat členy týmu?
4. Jak vybalancovat osobní a profesní život
5. Jste připraveni prodat svou praxi? Kdy a jak?
6. Postcovidová doba v budoucnosti veterinárních praxí

www.fecava2022.org
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