POZVÁNKA
NA ULTRASONOGRAFICKÝ WORKSHOP
Organizátor: Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Názov vzdelávacej akcie: Ultrasonografia hrudnej a brušnej dutiny psa a mačky - praktický
workshop
Miesto konania: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
(http://www.sosvetnr.sk)
Termín a popis:
3. 3. 2018 (sobota)

workshop pre začiatočníkov - je určený pre tých, ktorí s USG
diagnostikou začínajú (nastavenie prístroja, správne polohovanie
pacienta, základné topograficko-anatomické súvislosti pri USG)
4. 3. 2018 (nedeľa) workshop pre mierne pokročilých - je určený pre tých, ktorí sa USG
diagnostike už nejaký čas venujú (pokročilá topografická anatómia,
tažšie zobraziteľné štruktúry ako nadobličky, duodenálna papila,
základy dopplerovského zobrazenia – princípy, indikácie a zhodnotenie
nálezu)
Workshop je limitovaný pre maximálne 12 účastníkov na každý deň. Títo účastníci budú
rozdelení do troch pracovných skupín po štyroch, v ktorých budú vyšetrovať jednotlivých
pacientov. K dispozícii budú dvaja lektori, ktorí budú v priebehu celého workshopu
zabezpečovať odborné poradenstvo pri vyšetrovaní pacientov. Tematicky je workshop
zameraný na zobrazovanie orgánov hrudnej a brušnej dutiny.
Program 3. 3. 2018 (sobota)
10.00 – 10.30
Registrácia
10.30 – 11.30
Úvodná teoretická prednáška- nastavenie prístroja, artefakty,
topografická anatómia.
11.30 – 12.30
Obed
12.30 – 15.30
Praktické cvičenia – vyšetrovanie pacientov pod dozorom
prednášajúcich.
Program 4. 3. 2018 (nedeľa)
9.00 – 9.30
Registrácia
9.30 – 10.30
Pokročilá topografická anatómia, ako sa vyhnúť dezinterpretáciám,
praktické tipy.
10.30 – 11.30
Dopplerovské zobrazenie v ultrasonografickej diagnostike brušnej
dutiny.
11.30 – 12.00
Občerstvenie
12.00 – 15.00
Praktické cvičenia – vyšetrovanie pacientov pod dozorom
prednášajúcich.

Prednášajúci:
MVDr. Pavel Proks, Ph.D., MVDr. Ladislav Stehlík, Ph.D.
Obaja prednášajúci sú odborní asistenti (resp. Dr. Proks vedúci oddelenia) z oddelenia
zobrazovacích metód Brnenskej veterinárnej fakulty. Sme presvedčení, že ten, kto sa
sonografii vo svojej praxi naozaj chce venovať, má jedinečnú príležitosť odborne sa posunúť
na vyššiu úroveň a získať väčšiu istotu pri diagnostike pomocou tejto zobrazovacej metódy.
Kolegovia organizujú tieto workshopy niekoľko rokov na Slovensku ale aj pre Českú komoru a
stretol sa naozaj s veľkým záujmom. Majú teda bohaté skúsenosti s tým, ako kolegom z praxe
pomôcť zlepšiť ultrasonografickú diagnostiku.
Organizačné zabezpečenie:
Vložné pre členov KVL SR na jeden workshop: 150,- € (bez DPH 125,- €; DPH 25,- €)
(So+Ne 300,- € s DPH)
Vložné pre nečlenov KVL SR na jeden workshop: 200,- € (bez DPH 166,67 €; DPH 33,33 €)
(So+Ne 400,- € s DPH)
Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Platba bude realizovaná cez
registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom, ani neposielajte peniaze poštovou
poukážkou.
Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:

- poukazy v hodnote 80 € + doplatok 70 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 25.2.2018)
- poukazy v hodnote 60 € + doplatok 90 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 25.2.2018)
- poukazy v hodnote 50 € + doplatok 100 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 25.2.2018)
- poukaz v hodnote 30 € + doplatok 120 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 25.2.2018)
- poukaz v hodnote 20 € + doplatok 130 € (pri zaregistrovaní sa najneskôr do 25.2.2018)
- v prípade použitia vzdelávacích poukazov (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 170 € (platíte pri zaregistrovaní sa na mieste bez
predchádzajúceho prihlásenia sa elektronickou prihláškou do 25.2.2018)
- zaregistrovaním sa priamo na mieste, alebo po termíne 25.2.2018 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 seminár sa môžete prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je na
www.kvlsr.sk do termínu: 25.2.2018.
Telefonická a ani žiadna iná forma registrácie nie je možná! Dátum ukončenia registrácie bez
príplatku: 25.2.2018 (vrátane).
Storno poplatok pri neúčasti na akcii je po 25.2.2018 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: obed, občerstvenie počas popoludnia, prenájom priestorov, certifikát.
Bodové ohodnotenie Sonografického kongresu KVL SR: Sobota 45 bodov, Nedeľa 45 bodov.

