
POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU:

PRAKTICKÉ PRÍSTUPY
V LIEČBE PACIENTA & TIPY  

„AKO PREDAŤ SVOJE SKÚSENOSTI“ 
Dr. Kerstin Halberg

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

Hotel Senec

20. 10. 2017 PRAHA, CZ
IKEM



ODBORNÝ PROGRAM 19. 10. 2017, HOTEL SENEC, SK: 

8:30-9:00  Registrácia účastníkov 

9:00-10:00  Praktická dermatológia - nápady a myšlienky zo severských pracovísk / Dr. Kerstin Annerud Halberg 

10:00-11:00  Vplyv výživy na terapiu pacienta a obrat veterinárnej praxe / MVDr. Martina Plodíková 

11:00-11:30  Coff ee break 

11:30-12:30  10 tipov pre dermatologických pacientov (zvýšenie profi tability praxe)/ Dr. Kerstin Annerud Halberg 

12:30-13:00  Diskusia & Cymedica 

45 EUR bez DPH (1200 Kč bez DPH), študenti  15 EUR bez DPH (400 Kč bez DPH). Na platbu je možné použiť body z programu Cymedica Plus. 
V cene je zahrnuté občerstvenie počas seminára, simultánne tlmočenie, certifi kát, zborník, spoločný obed

V systéme kontinuálneho vzdelávania KVL SK je akcii pridelené 30 kreditov. 

Záväzné prihlášky na seminár: 
Na stránkach www.cymedica.com/sk  alebo www.cymedica.com/cz nájdete on-line registračný formulár, ktorý prosíme vyplňte a odošlite 
elektronicky. Prípadne si môžete formulár stiahnuť, vyplniť a odoslať e-mailom. 
Platba prevodom na SK účet: SK09 1111 0000 0066 1276 3006 (CZ účet: 2062782/0800), VS platby uveďte 17001, do správy pre príjemcu uveďte 
Vaše meno a názov obchodného subjektu, na ktorý má byť vystavená faktúra. 
Uzávierka prihlášok a platieb je 31.8. 2017. Storno poplatok týždeň pred akciou 50% z ceny, 48 hodín pred akciou 100%. 

PREDNÁŠAJÚCI 

Dr. Kerstin Halberg 
Pani doktorka ukončila štúdium veterinárnej medicíny na Dánskej kráľovskej veterinárnej univerzite 
(KVL) v roku 2006. Jej záverečná práca ”Výživové opatrenia a riziká pri hospitalizovaných veterinárnych 
pacientoch” bola uverejnená v rámci fóra Americkej veterinárnej spoločnosti pre internú medicínu 
(ACVIM) v roku 2007. V rokoch 2009 – 2012 pani doktorka absolvovala postgraduálne štúdium 
dermatológie na Európskej škole veterinárneho vzdelávania (ESAVS) vo Viedni. Následne pracovala vo 
Švédsku (Malmö Djursjukhus) v jednej z najväčších veterinárnych kliník (100 zamestnancov, z toho 26 
veterinárnych lekárov) a špecializovala sa na urgentnú medicínu, dermatológiu a internú medicínu. 
Od roku 2011 žije v Dánsku, kde pracovala na klinikách v Svendborgu a Odense, aby nakoniec založila 
v roku 2015 vlastnú kliniku DYRLÆGEN PÅ VEJSTRUPGAARD, a to na druhom najväčšom dánskom 
ostrove Fyn (www.vgvet.dk). 
Pani doktorka je tiež spoluautorkou učebnice ektoparazitológie, určenej študentom a klinickým 
lekárom v škandinávskych krajinách. 
Jej profesijné záujmy zahŕňajú praktickú dermatológiu, výučbu a komunikáciu. V súčasnosti 
spolupracuje s nórskou referenčnou dermatologičku Babette Baddaky a je členkou riadiaceho 
výboru Dánskej študijnej skupiny pre veterinárnu dermatológiu (DVEN). Ako konzultantka pracovala 
pre niekoľko veterinárnych spoločností, ktorým pomáhala zlepšiť obchodné výsledky a predaje. Dr. 
Kerstin Halberg je vydatá, má dve deti a na svojej farme chová sliepky, králiky, psy a mačky a užíva si 
spoločenské aktivity, cestovanie a výcvik svojho hnedého labradora Masji. 
Okrem angličtiny plynule hovorí troma škandinávskymi jazykmi. 

MVDr. Martina Plodíková
Pani doktorka dokončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2010 
a potom pracovala pre kliniky MVDr. Šťastného v Havlíčkovom Brode a v Chotěboři. Spočiatku pracovala 
v ambulancii ako veterinárna lekárka a  neskôr ako hlavná členka tímu zabezpečujúca chod oboch 
kliník. Postupom času sa začala viac zaujímať o dermatológiu a stomatológiu malých zvierat. V oboch 
odboroch sa každoročne zúčastňuje európskych či svetových kongresov a je členkou európskych 
spoločností, združujúcich veterinárnych lekárov s hlbším záujmom o daný odbor. Jej koníčkom je 
taktiež behaviorálna medicína psov a mačiek. V roku 2016 strávila leto na klinike vo Veľkej Británii 
zaoberajúcej sa výhradne poruchami správania malých zvierat. V súčasnej dobe vo Veľkej Británii žije 
a pracuje. Jej veľkou záľubou sú mačky a holandské kozy, ktoré chová pri klinike v Havlíčkovom Brode. 
Miluje cestovanie a jazdu na bicykli.
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