
Aktuálne trendy
v laboratórnej diagnostike psov a mačiek  

vás pozývajú na seminár 

8:00 – 8:30     Registrácia
8:30 – 8:40     Úvod
8:40 – 9:20     Co je nového v diagnostice lymfomu psů
                      (MVDr. Ondřej Škor, Dipl. ECVIM-CA (oncology))
9:20 – 10:00   Sérológia, PCR a cytológia v diagnostike
                       infekčných chorôb (Prof.Dr. Ilse Schwendenwein
                       DECVCP), simultánny preklad
10:00 – 10:40 Co je nového v diagnostice mastocytomu 
                       u psů (MVDr. Ondřej Škor, Dipl. ECVIM-CA (oncology))
10:40 – 11:10 Prestávka
11:10 – 11:50 Laboratórna diagnostika hepatopatií (Prof.Dr. 
                      Ilse Schwendenwein DECVCP), simultánny preklad
11:50 – 12:30 Neoplazie jater a pankreatu (MVDr. Ondřej Škor, 
                      Dipl. ECVIM-CA (oncology))
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:10 Laboratórna diagnostika pankreatopatií
                      (Prof.Dr. Ilse Schwendenwein DECVCP), simultánny 
                      preklad
14:10 – 14:50 Paraneoplastické imunitně zprostředkované 
                      choroby (MVDr. Ondřej Škor, Dipl. ECVIM-CA (oncology))
14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 15:40 Infuzní a podpůrná péče onkologického 
                      pacienta (MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.)

Štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej Univerzite v Brne ukončil v roku 2008 
s vyznamenaním. Tu pracoval rok ako veterinárny lekár na Klinike chorôb psov 
a mačiek. Následne nastúpil na dvojročný internship na klinike Jaggy Praha. Od 
roku 2011 pracoval ako internista na pracovisku Animal Clinic v Prahe. Od roku 
2013-2016 absolvoval rezidenčný program v medicínskej onkológii na Vetmeduni 
Vienna. V roku 2017 zložil záverečnú skúšku a stal sa diplomovaným špecialistom 
v medicínskej onkológii European College of Veterinary Internal Medicine - Dipl. 
ECVIM-CA (oncology). V roku 2017 nastúpil na onkologický PhD program na 
rovnakej univerzite. Okrem svojej klinickej a akademickej činnosti Dr. Škor 
pravidelne prednáša a publikuje v ČR i v zahraničí.

Program: MVDr. Ondřej Škor, Dipl. ECVIM-CA (oncology)

Prof. Schwendenwein bola graduovaná v roku 1983 na Veterinárnej Univerzite vo 
Viedni a v roku 2005 sa stala boardovaným klinickým patológom ECVCP. Medzi 
rokmi 1983-1993 pracovala ako asistent na internej klinike pre malé zvieratá a od 
roku 1985 riadila laboratórium klinickej patológie pri internej klinike. Od roku 1992 
bola prednostkou ambulantnej prevádzky kliniky. Medzi rokmi 1993 – 1999 
pracovala ako docentka v Centre pre Biomedicínsky Výskum pri Lekárskej Fakulte 
Viedenskej Univerzity. Od roku 1999 je prednostkou ústavu Klinickej patológie na 
Veterinárnej Univerzite vo Viedni. Od roku 2005 je laboratórium Klinickej patológie 
vďaka supervízii Prof. Schwendenwein akreditované ako tréningová inštitúcia ECVCP 
a ponúka rezidenčný program v obore klinickej patológie.

Prof.Dr. Ilse Schwendenwein DECVCP

Štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej Univerzite v Brne ukončila v roku 1999. 
Po promócii nastúpila ako asistent na Kliniku chorôb malých zvierat tejto univerzity. 
V súčasnej dobe tu pôsobí ako odborný asistent so zameraním na akútnu medicínu 
a intenzívnu starostlivosť. V roku 2009 obhájila Ph.D. prácu na tému Perioperačné 
komplikácie u pacientov s ochorením medzistavcových platničiek. V roku 2001 
absolvovala mesačnú stáž na Intensive Care Unit Clinic of Companion Animals 
v Utrechte a od roku 2013 každoročne absolvuje stáž na Ontario Veterinary College 
University of Guelph. Dr. Raušerová pravidelne prednáša a je autorkou celého radu 
publikácií.

MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.

26. 1. 2019
Banská Bystrica   
/Hotel Lux, 
Námestie Slobody 2/ 

27. 1. 2019 
Bratislava   
/Hotel Bratislava,
Seberíniho 9/

Cena semináru: 40,- €  

Za účasť na seminári prideľuje Komora veterinárnych lekárov SR 40 bodov KVL. 
Prihlasovať sa môžete na webovej stránke: https://sk.laboklin.info/.


