Komora veterinárnych lekárov SR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Vás pozýva na workshop

Imobilizácia voľne žijúcich zvierat vo farmových chovoch
Termín a miesto konania : Pozor z organizačných dôvodov zmena
termínu !!!
16. 06. 2018 /sobota/ Xcell Slovakia - jelenia farma vo Vištuku pri Modre
Program:
9.00 - 10.00 - prezentácia účastníkov
Teoretická časť :
10.00 - 11.00
- predstavenie farmy a história,
- predstavenie poskytovaných služieb - realizácia kontrolovanej reprodukcie,
synchronizácia samíc farmových druhov zvierat, umelá inseminácia, embryo
transfer program, genetický servis, spermobanka, preprava živých zvierat,
odborné poradenstvo o veterinárnej starostlivosti, odborné poradenstvo o
výžive farmovej zveri, projektovanie fariem.
- prehliadka jedinečnej inseminačne stanice a riadenej reprodukcie v Európe
pre jeleňov, danielov a muflónov
11.00 - 12.00
- legislatíva v súvislosti s chovom, odchytom, imobilizáciou a prepravou voľne
žijúcich zvierat /Molnár/
- imobilizačne protokoly na imobilizáciu voľne žijúcich a farmových zvierat,
riešenie kritického pacienta, fixácia a preprava imobilizovaných zvierat, odber
a transport vzoriek /Molnár/
12.00 - 12.30
- prehliadka farmy.

12.30 - 13.30 - Obed
Praktická časť :
13.30 – 14.00
- kombinácie anesteziologických a imobilizačných prípravkov, rizikové faktory
imobilizácie farmových zvierat /Molnár/
14.00 - 17.00
- imobilizácia vlastnou imobilizačnou technikou, polohovanie monitoring
anestézie, odber vzoriek a transport imobilizovaných zvierat /Molnár/
17.00 - ukončenie workshopu

Organizačné zabezpečenie:
Upozorňujeme, aby si každý účastník priniesol vlastnú imoblizačnú
techniku.
Vložné na workshop je 60,- s DPH. Platba je možná len priamo na
mieste, formou hotovosti alebo použitím vzdelávacích poukazov KVL SR
v predpísanej hodnote.
Registrácia je možná iba elektronickou prihláškou na www.kvlsr.sk do
04. 06. 2018. /V prípade naplnenia kapacity nahlásených účastníkov, bude
elektronická registrácia ukončená skôr/.
Pozvánka s programom bude zverejnená v aktuálnom termíne na
stránke KVL SR www.kvlsr.sk
Workshop je zaradený do vzdelávania KVL SR a bolo mu pridelených 60
bodov.
Počet účastníkov na workshope je limitovaný počtom 25
účastníkov a uprednostnení budú veterinárni lekári s vlastnou
imobilizačnou technikou.

V Bratislave dňa 16. 05. 2018

MVDr. Silvia Štefáková
prezidentka KVL SR

