Podjetje Vets4Science vabi na veterinarski
posvet

TRIAŽA V KARDIOLOGIJI
MALIH ŽIVALI IN OSNOVNI
DIAGNOSTIČNI PRISTOPI.

Dogodek se bo odvijal 3 . novembra 2021 v Hotelu
Evropa v Celju.
Izobraževanje je točkovano s strani Veterinarske
zbornice z 1,1 točko.

16.00
Uvodni nagovor
16.10–16.55
Klinični pregled pacienta, pri katerem sumimo na kardiološke
težave, in osnovne tehnike ultrazvočnega pregleda
Asja Krajnc, dr. vet. med.
17.10-17.25
Zdravilo Vetmedin pri terapiji kardioloških obolenj
mag. Jure Pipp, dr. vet. med.
17.25–18.10
Kardiološke težave pri eksotičnih živalih
Teja Rosa, dr. vet. med.
18.10-18.40
Odmor za kavo
18.40-18.55
Diagnostika z Bionote V-Check 200
Janja Hozner, mag. bio. in eko. z narav.
18.55–19.40
Rentgenska diagnostika pri dispnoičnem pacientu
Polona Padežnik, dr. vet. med.
19.55–20.10
Veterinarske kardiološke diete
Royal Canin
20.10–20.55
Obravnava pacienta s plevralnim izlivom ali ascitesom
dr. Metka Šimundić, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
21.00
Druženje in klepet ob prigrizku

Asja Krajnc, dr. vet. med.
Leta 2003 je diplomirala na Univerzi za matematiko in fiziko v Ljubljani, oddelek za fiziko, z
diplomsko nalogo s področja slikanja z magnetno resonanco (MRI). Leta 2004 je
diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. V času celotnega študija si je izkušnje
nabirala na kliniki Trstenjak-Zajc ter na Univerzitetni kliniki v Zürichu v Švici. Leta 2004 se je
zaposlila na kliniki Trstenjak-Zajc. Pomladi 2007 je dobila mesto residencija na
Univerzitetni kliniki v Zürichu, kjer se je 3 leta poglobljeno ukvarjala z interno medicino
psov in mačk ter specializirala kardiologijo.

Teja Rosa, dr. vet. med.
Z eksotičnimi živalmi se je začela ukvarjati že v času študija. Kot študentka je prejela
Prešernovo nagrado za raziskovalno delo z naslovom Serološka diagnostika leptospiroznih
okužb pri belem dihurju (Mustela putorius furo). Leta 2019 je opravljala externship na
pariški veterinarski fakulteti v Franciji, kjer je pridobivala znanje na področju medicine
eksotičnih živali. Istega leta je diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani ter se
zaposlila na Veterini Zamba v Celju. Poleg eksotičnih živali se ukvarja tudi z medicino mačk
in psov. Svoje znanje nenehno dopolnjuje; redno se udeležuje različnih izobraževanj tako
doma kot v tujini, s svojim delom se je že predstavila tudi na mednarodnih kongresih.
Objavila je več poljudnoznanstvenih člankov v različnih slovenskih revijah. Ob svojem delu
tudi redno sodeluje s kolegi iz tujine.

Polona Padežnik, dr. vet. med.
Po končanem študiju na Ljubljanski Veterinarski fakulteti leta 2009 je znanje izpopolnjevala
na Irskem v Lissenhall Veterinary Hospital. Istega leta se je zaposlila na tedanji Veterini
Šoštanj, kasneje pa leta 2019 na Veterini Zamba. Med leti 2011-2021 je opravila seminarje
iz kardiologije ESAVS kardio I., II., III. In IV. Od leta 2019 je članica Evropskega združenja
veterinarskih kardiologov ESVC. Od leta 2020 pa opravlja kardiološke meritve ter sodeluje
pri pisanju strokovnega članka za kardiološki raziskovalni projekt na Latvijski univerzi. Leta
2020 se je vpisala na podiplomski program za pridobitev Certifikata iz znanja kardiologije
psov in mačk na Luksemburški univerzi. Redno se udeležuje dodatnih izobraževanj doma
ter v tujini.

dr. Metka Šimundić, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
Po končani srednji naravoslovno matematični šoli se je vpisala na Veterinarsko fakulteto in
jo decembra leta 1996 zaključila. Stara 24 let, se je marca 1997 zaposlila na PRVA-K, kliniki
za male živali, kjer je skozi čas pridobivala znanja v tujini in doma, predvsem iz interne
medicine, ultrazvočne diagnostike in kardiologije. Končala je evropsko podiplomsko šolo
(ESAVS) iz interne medicine in kardiologije. Bogate izkušnje je dobila predvsem na tujih
veterinarskih fakultetah, v Ohio State University, Zurichu in na Dunaju ter nekaterih
zasebnih referenčnih klinikah v Evropi. V tujini je obiskovala številne tečaje in delavnice ter
poletne šole predvsem iz področja interne veterinarske medicine in ultrazvočne
diagnostike. Doma se je udeleževala Simpozijev za male živali, v tujini pa Evropskih
kongresov veterinarske interne medicine in tudi drugih kongresov s širšo tematiko
medicine psov in mačk. Leta 2008 je pridobila naziv specialist medicine psov in mačk in
postala članica Slovenskega kolegija specialistov medicine psov in mačk. Leta 2017 je
končala enovit podiplomski doktorski študij Biomedicine in si pridobila naziv doktor
znanosti. Ves ta čas je bila, razen kliničnega dela, vključena v izobraževanje študentov
veterinarske medicine in veterinarjev. Objavila je številne prispevke, tako doma, kot v tujini.

Kako do nas?
Hotel Evropa se nahaja v mestnem
središču Celja, na naslovu Krekov
trg 4, 3000 Celje.
Možnost parkiranja je v mestnem
središču otežena, zato svetujemo, da
uporabite parkirišče ob Železniški
postaji Celje, na naslovu Krekov trg 1,
3000 Celje.

KOTIZACIJA
Veterinarji: 30 €
Študenti: brezplačno
PLAČILO KOTIZACIJE
TRR: SI56 3000 0002 0622 333
Namen: kotizacija-kardio
Naslov: Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje
Prosimo, da na info@vets4science.com pošljete e-poštno sporočilo z osebnimi podatki ter dokazilom
o plačilu kotizacije oz. dokazilo o študentskem statusu.

Veselimo se srečanja z vami!

Izobraževanje so omogočili:

