
VEČERNÍ ŠKOLA MEDIPET
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DRUHÝ ROČNÍK
VZDĚLÁVACÍHO CYKLU SEMINÁŘŮ
PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE



Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na 2. ročník Večerní školy Medipet. Tu založila 
Veterinární klinika Medipet za účelem objasnění správného přístupu k jednotlivým 
pacientům s akutními stavy, se kterými se můžeme setkat na našich veterinárních 
pracovištích. Vzdělávání probíhá formou večerních seminářů a přednáší na nich 
veterinární lékaři kliniky Medipet a pozvaní specialisté.  

Loňský ročník splnil cíle i očekávání jak po stránce profesního rozvoje díky nově 
nabytým vědomostem, tak po stránce příjemně strávených společných chvil.  
Letos zvyšujeme počet seminářů z 6 na 8 a také rozšiřujeme tým přednášejících  
o další specialisty na vybraná témata. Ta vychází z přání účastníků 1. ročníku. 
Budeme se věnovat ortopedii a akutnímu břichu.



Program Večerní školy Medipet na rok 2019

14.2 2019 | Ortopedie I.
Diagnostika kulhání, diagnostické algoritmy, spojeno  
s workshopem. MVDr. Jiří Jahoda, MVDr. Peter Tropp

21.3.2019 | Ortopedie II.
RTG vyšetření ortopedického pacienta, další dg metody, spojeno 
s workshopem. MVDr. Jiří Jahoda, MVDr. Peter Tropp 
 
12.4.2019 | Ortopedie III.
Neodkladná ošetření v ortopedii, spojeno s workshopem 
MVDr. Jan Hnízdo 

17.5.2019 | Ultrasonografické vyšetření akutního pacienta  
MVDr. Josef Zatloukal, PhD. 

09.2019 | Porod, císařský řez, spojeno s workshopem 

17.10.2019 | Infuzní terapie  
MVDr. Leona Raušerová, PhD

11.2019 | GDV - spojeno s workshopem 
 
12.2019 | Mikulášská Večerní škola Medipet
Vybrané  kasuistiky v uplynulém roce

V rámci spolupráce s dalšími veterinárními praxemi Vám vedle této možnosti 
vzdělávání chceme nabídnout i možnost přijet s pacientem osobně 
a např. diagnostiku či zákrok absolvovat společně. 

Jako vzpomínku na loňský ročník přikládáme několik fotografií z konaných  
seminářů.

Těším se na setkání s Vámi a všem přeji šťastný rok 2019!
Za Veterinární kliniku Medipet srdečně zdraví
Jiří Jahoda

Více informací: www.medipet.cz



Generální partner Večerní školy Medipet

VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET ,  
BROUČKOVA UL. 5395, 760 01 ZLÍN 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA: MEDIPET@POST.CZ
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE: 602 716 389 

WWW.MEDIPET.CZ


