
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA:

PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY
K LÉČBĚ PACIENTA & TIPY 

„JAK PRODAT SVÉ ZKUŠENOSTI“
Dr. Kerstin Halberg

Dr. Martina Plodíková
19. 10. 2017 SENEC, SK

Hotel Senec

20. 10. 2017 PRAHA, CZ
IKEM



ODBORNÝ PROGRAM (pro 20. 10. 2017, IKEM):

10:30-11:00 Registrace účastníků

11:00-12:00 Praktická dermatologie - nápady a myšlenky ze severských pracovišť / Dr. Kerstin Annerud Halberg

12:00-13:00 Vliv výživy na terapii pacienta a obrat veterinární praxe / MVDr. Martina Plodíková

13:00-14:00 Oběd

14:00-15:00 10 tipů pro dermatologické pacienty (zvýšení profi tability praxe)/ Dr. Kerstin Annerud Halberg

15:30-15:30 Diskuze & Cymedica

CENA SEMINÁŘE: 

1200 Kč bez DPH / 45 EUR bez DPH , studenti 400 Kč bez DPH / 15 EUR bez DPH . K platbě lze využít body z programu Cymedica 
Plus. V ceně je zahrnuto občerstvení během semináře, simultánní tlumočení, certifi kát, sborník, společný oběd formou rautu.

V systému kontinuálního vzdělávání KVL ČR jsou akci přiděleny 4 kredity.

ZÁVAZNÉ PRIHLÁŠKY NA SEMINÁŘ: 
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 17001, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše 
jméno a název obchodního subjektu, na který má být vystavena faktura.

Uzávěrka přihlášek a plateb je 31.8. 2017. Storno poplatek týden před akcí 50% z ceny, 48 hodin před akcí 100%.

Více informací k registraci i případné rezervaci ubytování  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

Dr. Kerstin Halberg 
Paní doktorka ukončila studium veterinární medicíny na Dánské královské veterinární univerzitě 
(KVL) v roce 2006. Její  závěrečná práce ”Výživová opatření a rizika u hospitalizovaných veterinárních 
pacientů” byla uveřejněna v rámci fóra Americké veterinární společnosti pro interní medicínu (ACVIM) 
v roce 2007. V letech 2009 – 2012 paní doktorka absolvovala postgraduální studium dermatologie 
na Evropské škole veterinárního vzdělávání (ESAVS) ve Vídni. Poté pracovala ve Švédsku (Malmö 
Djursjukhus)  v jedné z největších veterinárních klinik (100 zaměstnanců, z toho 26 veterinárních lékařů) 
a specializovala se na urgentní medicínu, dermatologii a interní medicínu. Od roku 2011 žije v Dánsku, 
kde pracovala na klinikách ve Svendborgu a Odense, aby nakonec založila v roce 2015 vlastní kliniku 
DYRLÆGEN PÅ VEJSTRUPGAARD, a to na druhém největším dánském ostrově Fyn (www.vgvet.dk).
Paní doktorka je také spoluautorkou učebnice ektoparazitologie, určené studentům a klinickým 
lékařům ve skandinávských zemích.
Její profesní zájmy zahrnují praktickou dermatologii, výuku a komunikaci. V současnosti také 
spolupracuje s norskou referenční dermatoložkou Babette Baddaky a je členkou řídícího výboru 
Dánské studijní skupiny pro veterinární dermatologii (DVEN). Jako konzultantka pracovala pro několik 
veterinárních společností, kterým pomáhala zlepšit obchodní výsledky a prodeje.  Dr. Kerstin Halberg 
je vdaná, má dvě děti a na své farmě chová slepice, králíky, psy a kočky a užívá si společenské aktivity, 
cestování a výcvik svého hnědého labradora Masji.
Mimo angličtiny plynně hovoří třemi skandinávskými jazyky. 

MVDr. Martina Plodíková
Paní doktorka dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2010 
a poté pracovala pro kliniky MVDr. Šťastného v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři. Zpočátku pracovala 
v ambulanci jako veterinární lékařka a později jako hlavní členka týmu zajišťující chod obou klinik. 
Postupem času se začala více zajímat o dermatologii a stomatologii malých zvířat. V obou oborech 
se každoročně účastní evropských či světových kongresů a je členkou evropských společností, 
sdružujících veterinární lékaře s hlubším zájmem o daný obor. Jejím koníčkem je také behaviorální 
medicína psů a koček. V roce 2016 strávila léto na klinice ve Velké Británii zabývající se výhradně 
poruchami chování malých zvířat. V současné době ve Velké Británii žije a pracuje. Její velkou zálibou 
jsou kočky a holandské kozy, které chová u kliniky v Havlíčkově Brodě. Miluje cestování a jízdu na kole.
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