Medycyna kotów
Sponsor główny Hill’s, serdecznie zaprasza na konferencję pt. Medycyna kotów, która odbędzie
się w dniach 23-24 września 2017 w Warszawie w Sangate Hotel.
W programie:
– Zasmarkane, zakichane koty – przewlekłe syndromy górnych dróg oddechowych
– Karmienie wielu chorych kotów – wyzwanie dietetyczne
– Zapalenie trzustki: rozpoznane zbyt rzadko, czy zbyt często?
– Skomplikowany, geriatryczny kot: postępowanie w przypadku współistnienia wielu chorób
– Choroby endokrynologiczne
– Jak poprawić bezpieczeństwo kotów w trakcie znieczulenia?
– Rozpoznanie i ustalenie stopnia bólu u kotów – NOWE
PODEJŚCIE
– Podwyższone parametry wątrobowe u bezobjawowych kotów
– Wpływ stresu na koty
– Nowe doniesienia na temat nadciśnienia u kotów

Pełny program Konferencji

Rejestracja wyłącznie na VetEdu.com.pl
do 28 sierpnia – 650 zł/Vet; 1200 zł/DuoVet
od 29 sierpnia – 850 zł/Vet; 1600 zł/DuoVet

Wykładowcy
Susan Little, DVM, DABVP

Dr Susan Little uzyskała licencjat na Dalhousie University w Kanadzie w 1983 roku, a pięć lat później dyplom lekarza weterynarii na
Ontario Veterinary College, University of Guelph w Kanadzie. Od 1990 roku prowadzi prywatną praktykę dla kotów. W 1997 roku
uzyskała świadectwo kwalifikacji Feline Practice, który odnowiła ponownie w 2006 roku. Aktualnie dr Little jest współwłaścicielką
dwóch kocich klinik specjalistycznych w Ottawie, w Kanadzie. Ponadto zasiada w zarządzie Winn Feline Foundation, a od 2014
roku jest prezydentem elektem American Association of Feline Practitioners, a także jest konsultantem na platformie internetowej
Veterinary Information Network.
Podczas swojej pracy została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami, m.in. Canadian Veterinary Medical Association
Small Animal Practitioner Award, North American Veterinary Conference Small Animal Speaker of the Year, International Society
of Feline Medicine/Hill?s Pet Nutrition Award.
Jest redaktorką i współautorką nowego podręcznika The Cat: Clinical Medicine and Management, opublikowanego przez wydawnictwo Elsevier w 2012 roku. Ponadto, już w 2015 roku można się spodziewać 7. wydania August’s Consultations in Feline Internal
Medicine, którego dr Susan Little jest redaktorką.

Margie Scherk, DVM, DABVP

Margie Scherk uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Ontario Veterinary College w 1982 roku. Praktykuje już od ponad
dwudziestu lat. Od 1995 roku jest dyplomowanym specjalistą ABVP (American Board of Veterinary Practitioners) z zakresu medycyny weterynaryjnej kotów. W 2007 roku została prezydentem AAFP (American Association of Feline Practitioners).
Obecnie pełni rolę redaktora naczelnego magazynu Journal of Feline Medicine and Surgery, który jest oficjalnym pismem ISFM
(International Society of Feline Medicine) oraz AAFP. Dr Scherk jest autorką wielu artykułów i badań naukowych, a także uczestniczy
jako wykładowca w licznych konferencjach weterynaryjnych na całym świecie.

