VETclasses 2019
KONGRES PRO PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT

Hlavní partner

12.–13. ŘÍJNA 2019, KC ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ
Prion, s.r.o. Vás zve na hlavní program kongresu pro malou praxi VETclasses 2019

NEUROLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE
MVDr. Aleš Tomek, DipECVN absolvoval VFU. Jako asistent chirurgie a ortopedie na
klinice Jaggy v Brně nastoupil v říjnu 2001 internship na oddělení klinické neurologie
na Vetsuisse Fakultät ve švýcarském Bernu. Pokračoval rezidenčním programem
a svojí rezidenturu v neurologii zde ukončil v červnu 2006. Na klinice Jaggy v Brně
začal pracovat jako neurolog, neurochirurg a specialista na fyzioterapii. V roce 2007
se stal diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary
Neurology (DipECVN). Od roku 2010 působí také jako konzultant na rakouské klinice
Chirurgisches Zentrum für Kleintiere ve Vösendorfu. V roce 2016 byl spoluzakladatelem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s. a stal se prezidentem asociace.
Kromě své klinické činnosti Dr. Tomek pravidelně přednáší a publikuje v tuzemsku
i v zahraničí.

VČASNÁ REGISTRACE KONČÍ 10.7. 2019!
50% SLEVA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY NA WWW.PRION.CZ
Sobota 12. 10. 2019, Malý sál, 1. patro, NEUROLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE (celodenní seminář)
08.00–09.00
09.00–09.45
09.45–10,30
10.30–11.15
11,15–12.00
12.00–12.20
12.20–14.30
14.30–15.15
15.15–16.00

Registrace účastníků
Neurologické vyšetření: triky, které v knize nenajdu aneb Proč psi naše knihy nečtou
Obrna pánevních končetin – vždy ploténka?
Přestávka – káva na výstavišti
Obrna všech končetin – vždy krk?
Galliprant, osteoartróza u psů a léčba bolesti z jiného úhlu pohledu (Z. Brkic, Elanco AH)
Přestávka na oběd v přízemí
Šikmá hlava, inkoordinace, deficity nervů a svalů na hlavě
Akutní stavy v neurologii: co je skutečná emergency – pacient musí jet ihned?
Co počká 24–48 h? Co několik dní až týdnů?
16.00–16.45 Přestávka – káva na výstavišti
16.45–17.30 Záchvaty a jim podobné stavy náhlé dysfunkce nervové soustavy

Neděle 13. října 2019, Malý sál, 1. patro, KAZUISTIKY A VAŠI PACIENTI (interaktivní workshop)
08.30–09.30
09.30–10.15
10.15–11.00
11.00–11.45
11.45–12.30
12.30–14.00
14.00

Registrace účastníků
Co jsem mohl udělat líp, než jsem pacienta odeslal
Proč nebyl pacient odeslán a klienti přišli sami
Přestávka – káva na výstavišti
Co mohu udělat pro pacienta v praxi sám a neurologa nepotřebuji
Demonstrace a diskuse nad Vašimi pacienty – přivezte si snímky
Oběd v sále

Na doprovodné výstavě opět více než 60 vystavovatelů!
Pro návštěvníky výstavy soutěž o hodnotné ceny!

