
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA:

Vektorová onemocnění 
Programy preventivní péče v praxi

3. 6. 2015 SENEC – Hotel Senec
4. 6. 2015 BRNO – Hotel Avanti

5. 6. 2015 HOŘOVICE – Klub Labe

Odborný seminář
Dr. Nikola Pantchev

Dr. Jan Hnízdo



ODBORNÝ PROGRAM:

  8:30 – 9:00 Registrace účastníků

  9:00 – 10:00 Dr. Pantchev (Idexx): Borelióza, Anaplasmóza – infekce přenášené klíšťaty – co je nového?

10:05 – 10:50  Dr. Hnízdo (Animal Clinic): Preventivní diagnostické protokoly v praxi, používané protokoly, 
ve kterých případech preventivní protokoly využíváme, přínos pro chovatele.

10:50 – 11:05 Coffee break

 11:05 – 11:20 Dr. Svobodová (Cymedica) – aktuality v nabídce diagnostických vyšetření  
Idexx referenční laboratoře

11:25 – 12:25 Dr. Pantchev (Idexx): Angiostrongylóza, Dirofilarióza – aktuální situace v ČR a SR

12:25 – 12:30 Přestávka

12:30 – 13:30 Dr. Hnízdo (Animal Clinic): Management preventivních programů v běžné praxi, jak na to? 
Jaký je přínos prevence pro pracoviště? Jak preventivní programy péče nabídnout chovateli?

13:30 – 14:00 Společný oběd

CENA SEMINÁŘE: 

700 Kč / 25 EUR, studenti 280 Kč / 10 EUR. K platbě lze využít body z programu Cymedica Plus.
V ceně je zahrnuto občerstvení během semináře, simultánní tlumočení, certifikát, sborník, společný oběd. 

V systému kontinuálního vzdělávání KVL ČR akci přiděleny 4 kredity, KVL SR přiděleno 20 kreditů. 

Registrace:
Na stránkách www.cymedica.com/cz nebo www.cymedica.com/sk naleznete on-line registrační formulář , který prosíme vyplňte 
a odešlete elektronicky. Případně si můžete formulář stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem.
Platba převodem na CZ účet: 2062782/0800, platba na SK účet:  6612763006/1111, jako VS uveďte 15003, do zprávy pro příjemce uveďte 
Vaše jméno a název obchodního subjektu, na který má být vystavena faktura. 
Uzávěrka přihlášek a plateb je 25. 5. 2015. 
Storno poplatek týden před akcí 50% z ceny, 48 hodin před akcí 100%. 
Více informací k registraci získáte u Zákaznického servisu společnosti Cymedica v Hořovicích (pí. Prášková) tel. +420311706211,  
praskova@cymedica.cz a ve Zvolenu (Ing. Slosiariková) tel. +4210455400040, slosiarikova@cymedica.sk
Přihláška je závazná pro obě strany po uhrazení registračního poplatku do termínu uzávěrky. Poté může být Vaše místo poskytnuto 
případným náhradníkům.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Nikola Pantchev MVD., FTA Parasitology Idexx 
Vedoucí odboru parazitologie a sérologie společnosti Idexx, certifikovaný parazitolog
• Studium veterinární medicíny na Justus Liebig Univ. v Giessenu, Německo 
• Po studiu pracovník Ústavu parazitologie Univerzity v Giessenu
• Certifikovaný specialista v oboru parazitologie
• Disertační práce na téma patogenních filarií
• Po ukončení působení na Univerzitě zaměstnanec farmaceutického průmyslu (Intervet / MSD), pracoval na 

vývoji nejmodernějších antiparazitik proti klíšťatům u psů a koček
• V současnosti zaměstnanec Idexx Reference Lab. v Ludwigsburgu jako vedoucí oddělení parazitologie 

a sérologie
• Specializace na vektorová onemocnění, cryptosporidia a kokcidiózu u domácích zvířat, parazitární 

onemocnění domácích zvířat a exotů, parazitární zoonózy, diagnostika infekčních onemocnění 
(např. FIV, FeLV, FIP u koček) a onemocnění zažívacího traktu

• Bohatá odborná publikační činnost

MVDr. Jan Hnízdo
Majitel kliniky Bílá Hora (Animal Clinic) Praha, specializace chirurgie, ortopedie, herpetomedicína 
• Studium veterinární medicíny na Justus Liebig Univ. v Giessenu, Německo 
• Aprobace říjen 2000 
• Během studií stáže na fakultě v Giessenu (Klinika Vnitřních Chorob Malých Zvířat) v privátní praxi 

(veterinární ordinace Junghanns & Sandmueller) a v Namibii (Windhoek Veterinary Clinic)
• Studijní pobyty v následujících letech v Německu (Veterinární Fakulta University Lipsko), Švýcarsku 

(Klinika malých zvířat, Univerzita Bern). Září 2001 nostrifikace v České republice

Publikační činnost: 
• přes 60 odborných veterinárních publikací v českých i zahraničních časopisech 
• přes 30 vědeckých herpetologických publikací v České republice i zahraničí 
• četné populárně vědecké a chovatelské publikace (viz také „články“) 
• 2007 koautor herpetologické monografie „Boa constrictor“ Hes, Duda et al, Herpetonverlag 
• 2011 Herpetomedicínská učebnice: „Medical Care of Turtles and Tortoises“ Hnízdo, Pantchev (eds), 

Chimaira Verl. Ffm 
• od 2006 pravidelné pořádání odborných přednášek v rámci vzdělávacích akcí v České republice 

a na Slovensku (KVL, SKVL, ČAVLMZ, Atomvet) 
• 2011 prezentace v rámci DVG kongresu nemoci plazů a ptáků Hannover


