БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
И

„ВЕТПРОМ“ АД - 60 ГОДИНИ ГРИЖА ЗА
ЗДРАВЕТО
Имат удоволствието да Ви поканят на

СЕМИНАР
на 10.03.2016г. и 11.03.2016г.
в гр. Велико Търново, Интерхотел Велико Търново****

ПРОГРАМА
10.03.2016
10.00 – 11.00 - Настаняване в хотела и регистрация
11.00 – 12.00 - Зала „Преслав“. Лекция на тема „ВЕТПРОМ АД - 60 години
грижа за здравето“. Лектор: д-р Радко Касъров
12.00 – 12.30 - кафе-пауза, сандвичи.
12.30 – 14.30 - Зала „Преслав“. Лекция на тема „Пареза и парализа при
кучета и котки, диагноза и лечение. Физиотерапията като част от
лечението“. Лектор: д-р Патрик Кени, Старши преподавател и
Ръководител на Факултета по Неврология и Неврохирургия към Кралския
Ветеринарен колеж. – I част
14.30 – 15.00 - кафе пауза
15.00 – 17.00 - Зала „Преслав“. Лекция на тема „Пареза и парализа при
кучета и котки, диагноза и лечение. Физиотерапията като част от
лечението“. Лектор: д-р Патрик Кени, Старши преподавател и

Ръководител на Факултета по Неврология и Неврохирургия към Кралския
Ветеринарен колеж. – II част
12.30 – 14.30 - Зала „Царевец“. Лекция на тема „Остър корем при конете“.
Лектор: Дейвид Сътан. Старши лектор към Университета на Глазгоу по
Медицина на конете. Асоцииран преподавател към Института по
биоразнообразие, здраве на животните и сравнителна медицина.
14.30 – 15.00 - кафе пауза
15.00 – 17.00 - Зала „Царевец“. Лекция на тема „Остър корем при конете“.
Лектор: Дейвид Сътан. Старши лектор към Университета на Глазгоу по
Медицина на конете. Асоцииран преподавател към Института по
биоразнообразие, здраве на животните и сравнителна медицина.
19.30 – Празнична вечеря
11.03.2016
07.30 – 09.00 - Закуска
09.00 – 10.00 - Зала „Преслав“. Лектор: Д-р ВМН, Д-р Хонорис кауза
Хинрих Майер-Жерболе. Лекция на тема „Развитието на ветеринарната
професия в ЕС и в световен мащаб, в светлината на правилата на
Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), Париж.
Подтеми - Ролята на българския ветеринарен лекар по отношение на
сектора на българското животновъдство. Безопасността на храните и
здравето на хората – Ангажимент на ветеринарния лекар. Непрекъснато
професионално развитие - предизвикателство за ветеринарната
професия?“.
10.15 – 12.30 - Зала „Царевец“. Лекция на тема „Новости в диагнозата и
лечението на лайшманиоза при кучета“. Лектор: Проф. д-р Манолис
Саридомикелакис - Медицински Департамент, Факултет по Ветеринарна
медицина на Университета на Солун; Заместник ръководител на
Медицинския департамент, Вице-президент на Гръцката Асоциация по
Ветеринарна Дерматология.
За всички лекции, които се изнасят на английски език, е осигурен
симултанен превод на български.
Участието в семинара е безплатно. Моля потвърдете Вашето участие на имейл: bvsbg@abv.bg или на телефон: 0887 876 969. Краен срок за
потвърждение: 29.02.2016 г. Моля да имате предвид, че местата за
участие в семинара са ограничени. След изчерпване на предвидените
места, желаещите могат да се включат срещу заплащане на такса в размер
на 90 лв.

