Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na praktický Ceva kardiologický workshop 2018:

Echokardiografia pre začiatočníkov a pokročilých
Ako merať krvný tlak u psov a mačiek (I. časť)
Naše pozvanie na workshop prijali veterinárni lekári MVDr. Michal Fiedler EMSAVM,
MVDr. Carlos F. Agudelo Ph.D., MVDr. Zita Filipejová Ph.D. a MVDr. Jiří Savara, ktorí sa s nami radi podelia
o svoje odborné a praktické skúsenosti v oblasti kardiológie.
Workshop sa uskutoční v Nitre na Strednej odbornej škole veterinárnej v piatok 18.5.2018. Je zaradený do
systému kontinuálneho vzdelávania v rámci KVL SR a ohodnotený 70 bodmi.
Program workshopu:
Čas
Téma prednášok
09:00 – 9:45
Kedy potrebuje srdce RTG zobrazenie?
09:50 - 10:50
Pacient s vrodenou srdcovou vadou
11:10 - 11:55
Je potrebné merať krvný tlak u psov a mačiek?
12:00 - 12:20
Prezentácia kardio portfólia Ceva
12:20 - 13.30
Obed
13:30 - 16:30

Workshop:
Echokardiografia pre začiatočníkov a pokročilých
Meranie krvného tlaku

Zmena programu vyhradená.

Prednášajúci
MVDr. Carlos F. Agudelo Ph.D.
MVDr. Michal Fiedler EMSAVM
MVDr. Zita Filipejová Ph.D.
MVDr. Sabína Hlinčíková
MVDr. Carlos F. Agudelo Ph.D.
MVDr. Michal Fiedler EMSAVM
MVDr. Zita Filipejová PhD.
MVDr. Jiří Savara

Prosíme o potvrdenie účasti na workshope a uhradenie účastníckeho poplatku 70 EUR prevodom na účet
Tatra banka a.s., Piešťany, č.ú.: 2626146895/1100, IBAN: SK3711000000002626146895, BIC: TATRSKBX
najneskôr do nedele 13.5.2018. Ako variabilný symbol platby uveďte prosím číslo osvedčenia KVL SR. Do
správy pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko.
Z kapacitných dôvodov je počet prihlásených účastníkov obmedzený na 25, rozhodujúci je termín prihlásenia
na workshop. Vaša účasť na workshope bude záväzná až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet
organizátora.
V priebehu workshopu budeme pracovať s prístrojmi, ktoré nám láskavo zapožičali spoločnosti Chironax
a All4vets, ktorým týmto ďakujeme za spoluprácu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.
S pozdravom,
Ceva PET tím

Kde nájdete Strednú odbornú školu veterinárnu:
Adresa: SOŠ veterinárna, Dražovská 14, Nitra

