Komora veterinárnych lekárov slovenskej republiky

pozvánka

DERMATOLÓGIA I.

1. - 2. 4. 2017
Aula ŠVPS SR
Botanická 17, Bratislava

partner kongresu

PROGRAM
Sobota, 1. apríl 2017

						

08.30 - 09.30 Registrácia
09.30 - 09.45 Protikliešťový program v praxi spoločenských zvierat (doc. MVDr. Branislav
Peťko, DrSc., Parazitologický ústav SAV)
09.45 - 10.30 Prístup ku pacientovi s alopéciou, typy alopécií (Dr. Paterson)
10.30 - 11.15 Alopécie nezápalového pôvodu u spoločenských zvierat (Dr. Paterson)
11.15 - 11.45 Občerstvenie
11.45 - 12.30 Alopécie u mačiek (Dr. Paterson)				
12.30 - 13.30 Obed
13.30 - 14.15 Dirofilaria repens - prečo je stále prehliadaná? (Dr. Beck)
14.15 - 15.00 Patogény prenášané kliešťami, blchami, komármi a pakomármi - majú
niečo spoločné? (Dr. Beck)
15.00 - 15.30 Občerstvenie
15.30 - 16.15 Ochorenia paranálnych žliaz (Dr. Paterson)
16.15 - 17.00 Furunkulóza paranálnych žliaz, perianálna hypersenzitivita a pod. (Dr. Paterson)

Nedeľa, 2. apríl 2017							
09.00 - 09.45 Otitídy (Dr. Paterson)
09.45 - 10.30 Otitídy - klinické prípady (Dr. Paterson)
10.30 - 11.00 Občerstvenie
11.00 - 11.45 Králiky a hlodavce (alopécia a pruritus) I. (Dr. Paterson)
11.45 - 12.30 Králiky a hlodavce (alopécia a pruritus) II. (Dr. Paterson)

partner kongresu

Mrs Sue Paterson M.A. Vet.M.B.
D.V.D. Dip.E.C.V.D. MRCVS
RCVS and European Recognised Specialist in
Veterinary Dermatology

Dr. sc. Relja Beck, DVM
President of the scientific board of Croatian
Veterinary Institute

Sue absolvovala veterinárnu fakultu na Univerzite v Cambridge
v roku 1984, certifikát
z dermatológie v roku
1990, v októbri 1994
Britský diplom vo veterinárnej dermatológii a
Európsku diplomantúru
vo veterinárnej dermatológii v roku 1996. Je teda
RCVS a Európskou špecialistkou vo veterinárnej
dermatológii.

Relja absolvoval fakultu
veterinárnej
medicíny
na univerzite v Záhrebe,
kde následne nastúpil
ako odborný asistent na
oddelení parazitológie a
invazívnych ochorení v
roku 2001. Okrem vedeckej činnosti a výuky
sa venoval diagnostike
a klinickej parazitológii
najmä
spoločenských
zvierat.

Sue je autorkou siedmych učebníc. “Skin diseases of
the dog” bola vydaná v roku 1998 a “Skin diseases of
the cat” v roku 1999. Tieto zaznamenali celosvetový
úspech a boli preložené do viacerých jazykov, okrem
iného do nemčiny, španielčiny, čínštiny a ruštiny. Jej
treťou učebnicou je “Medical management of otitis
externa”, ktorá bola vydaná v roku 2005 a po nej nasledovala v roku 2006 “Skin diseases of exotic pets”.
Druhá edícia “Skin diseases of dog and cat” bola vydaná v roku 2008. Ilustrovaný atlas ochorení uší psa a
mačky bol vydaný v roku 2012 a poslednou v rade je
“Otitis externa” vydaná v roku 2014 so spoluautorom
Richardom Herveyom. Sue sa autorsky spolupodieľala na viacerých ďalších učebniciach ako sú napríklad BSAVA manuálu dermatológie malých zvierat,
manuálu felínnej internej medicíny, “Equine medicine
and Therapeutics” a taktiež “Advances in veterinary
Dermatology”.
Má viac ako 50 publikovaných odborných článkov v
Britských, Európskych a Amerických odborných časopisoch vrátane Journal of Small Animal Practice,
The Veterinary Record/In Practice and Equine Veterinary Education, Veterinary Dermatology a Clinicians
Brief. Taktiež je pravidelnou prispievateľkou- autorkou
stĺpčekov do populárno- náučných časopisov- Horse
and Hound a Veterinary Times.
Sue má za sebou rozsiahlu prednáškovú činnosť vrátane takých kongresov ako sú NAVC v USA, či BSAVA
v Birminghame, UK a BVDGS a rovnako na mnohých
odborných seminároch v UK pod hlavičkou BSAVA.
Na Európskej pôde je pravidelným prispievateľom
Výročného dermatologického kongresu. Prednášala
na rôznych národných dermatologických kongresoch vo viac ako 40 krajinách sveta. Prednášala tiež
na posledných piatich Svetových dermatologických
kongresoch v Edinburgu, San Franciscu, Viedni, Hong
Kongu, Vancouveri a v Bordeaux.
Je členkou vzdelávacej rady RCVS a v apríly 2017 sa
stane Junior Vice President of BSAVA. Je prezidentkou ESVD.

Od roku 2009 pracuje v Chorvátskom veterinárnom inštitúte, kde je momentálne vedúcim parazitologického
oddelenia a je prezidentom vedeckej rady Chorvátskeho veterinárneho inštitútu.
Jeho vedeckým a profesionálnym zameraním je diagnostika a genotypovanie parazitov a vektorových
ochorení v klinickej praxi spoločenských zvierat. Počas svojej kariéry pracuje na detekcii parazitov a parazitárnych ochorení a patogénov v oblasti záujmu
verejného zdravia.
Okrem vedeckej činnosti sa venuje výuke pregraduálnych aj postgraduálnych študentov predovšetkým v
oblasti klinickej a diagnostickej parazitológie ekto aj
endoparazitov a vektorových ochorení.
Je autorom troch učebnicových kapitol a vyše 150
publikácií vrátane kongresových a spoluautor a prednášajúci lektor na mnohých sympóziách. Momentálne
vedie národný projekt výskumu kliešťov a vektorových
ochorení a je členom riadiaceho výboru Chorvátskej
veterinárnej komory.

Organizačné zabezpečenie
Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez
registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým
prevodom, ani neposielajte peniaze poštovou
poukážkou.
Upozorňujeme členov KVL SR, aby si priniesli
so sebou identifikačné karty /ID/ člena KVL SR,
nakoľko registrácia na začiatku sa bude vykonávať iba elektronickou formou.
Vložné pre členov KVL SR / KVL ČR (2 dni):
120 € s DPH (bez DPH 100 €; DPH 20 €)
Vložné pre nečlenov KVL SR / KVL ČR
(2 dni): 200 € s DPH
Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:
(Vložné je nedeliteľné a platí sa len na mieste
konania pri registrácii)
• poukazy v hodnote 80 € + doplatok 40 € (pri
zaregistrovaní sa najneskôr do 24.03.2017)
• poukazy v hodnote 60 € + doplatok 60 € (pri
zaregistrovaní sa najneskôr do 24.03.2017)
• poukazy v hodnote 50 € + doplatok 70 € (pri
zaregistrovaní sa najneskôr do 24.03.2017)
• poukaz v hodnote 30 € + doplatok 90 € (pri
zaregistrovaní sa najneskôr do 24.03.2017)
• poukaz v hodnote 20 € + doplatok 100 € (pri
zaregistrovaní sa najneskôr do 24.03.2017)
• v prípade použitia vzdelávacích poukzov,
(možná kombinácia platby), je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo
na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude
potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.
• platba priamo na mieste 120 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 24. 03. 2017)
• platba priamo na mieste 140 € (platíte pri zaregistrovaní sa na mieste, bez predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do
24. 03. 2017)
• zaregistrovaním sa priamo na mieste, alebo
po termíne 24. 03. 2017 sa vložné navyšuje
o príplatok 20 €

• upozorňujeme, že pri platbe (bez Vašej predchádzajúcej registrácie) sa pri navýšenom
vložnom nedajú uplatniť vzdelávacie a ani iné
firemné poukazy
• Na kongres sa môžete prihlásiť výlučne
vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je
na www.kvlsr.sk do termínu: 24. 03. 2017.
• Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie
nie je možná!
• Dátum ukončenia registrácie bez príplatku:
24. 03. 2017 (vrátane).
• Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po
24. 03. 2017 stanovený na 20 € (storno poplatok akceptujete Vašou písomnou registráciou).
• Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte
obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa na e-mailovú adresu, ktorú uvediete
v prihláške.
Cena vložného zahŕňa: v sobotu obed, 2x
občerstvenie počas prestávok, v nedeľu 1x občerstvenie počas prestávok, v sobotu aj v nedeľu vstup do prednáškovej miestnosti, výstavných priestorov, prenájom priestorov, zborník,
certifikát.
Certifikát si budú môcť prítomní účastníci stiahnuť na stránke www.kvlsr.sk po prihlásení.
Ubytovanie: Individuálne.
Všetky informácie budú tiež priebežne uverejňované aj na www.kvlsr.sk.
V prípade Vašich otázok, týkajúcich sa kongresu DERMATOLÓGIA I., nás môžete kontaktovať buď e-mailom:
kvlsr@ kvlsr.sk
alebo na telefónnych číslach sekretariátu:
02-65 44 32 12, 02-65 44 32 11, 0903 895 003,
0907 320 010.
Bodové ohodnotenie kongresu KVL SR:
170 bodov.

