Profesor Adrian Boswood
MA VetMB MRCVS DVC DipECVIM-CA (Cardiology)

Adrian je profesorem veterinární kardiologie na the Royal Veterinary College
(RVC) v Londýně, diplomantem veterinární kardiologie a předním světovým
specialistou v kardiologii malých zvířat.
Jeho klinickou a výzkumnou prioritou
je diagnostika a management srdeční
chorob a srdečního selhání. Především
se zaměřuje na biomarkery, diagnostiku a management degenerativního
onemocnění mitrální chlopně u psů. Adrian bezesporu patří mezi světové
hvězdy z oboru veterinární kardiologie.

19. – 20. 9. 2020
www.hotelsen.cz
Sobota 19. 9. 2020
08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:15

Zahájení & úvodní slovo

09:15 - 10:45

Jak přistupovat k pacientům s vadou
mitrální chlopně
Dr. Adrian Boswood

10:45 - 11:15

Přestávka

11:15 - 12:00

Využití echokardiografie pro potřeby
intenzivní péče
Dr. Pablo Cortes

12:00 - 12:45

Echokardiografie v praxi:
Provedení vyšetření, jak se vyhnout
nejčastějším chybám
Dr. Michal Fiedler

12:45 - 13:45

Oběd

13:45 - 14:30

Onemocnění srdce koček – Jaké
diagnostikujeme nejčastější primární
a sekundární onemocnění srdce u koček
Dr. Michal Fiedler

14:30 - 15:15

Městnavé srdeční selhání u psů – stavy
před a po CHF
Dr. Pablo Cortes

15:15 - 15:45

Přestávka

15:45 - 16:30

Nové poznatky s ohledem na MMVD
– ACVIM konsenzus a výsledky Delay studie
Dr. Adrian Boswood

16:30 - 17:15

Nová fakta v rámci pokračující EPIC studie
Dr. Adrian Boswood

17:15 - 18:00

Kulatý stůl – panelová diskuse

18:00 - 24:00

Večeře a společenský večer

Neděle 20. 9. 2020
Praktický workshop

www.kardiologickedny.cz

„Opravdu se těším, až se letos znovu vrátím do České republiky, abych
se zúčastnil kardiologického dne BI. Při předchozích návštěvách v zemi
jsem se vždy těšil vřelému přivítání, kterého se mi dostalo a také zájmu
a zapojení posluchačů. Doufám, že se vám podaří přijet a zúčastnit
se této vzdělávací a společenské akce. Vypadá to, že to bude skvělé
setkání.“
Adrian Boswood

Pablo Manuel Cortés Sánchez, CertAVP
DVM, MRCVS, ESVPS cert Cardio, GECAR
Veterinární klinika Vetocardia - Španělsko

Pablo je certifikovaným kardiologem
působícím na specializované klinice
Vetocardia ve Španělsku. Vedle jeho
klinické praxe má bohaté zkušenosti
s vedením mezinárodních workshopů
a přednášek.

„Jestli se zajímáte o kardiologii, tak
tohle je opravdu místo pro Vás! Prosím,
připojte se ke mně a k mým skvělým
kolegům. Na tomto interaktivním setkání na základě skutečných
klinických případů a současných zjištění se vám vynasnažíme pomoci
si vytvořit vlastní protokol, který vám zajistí zvládnutí akutních situací
s účinností a důvěrou.“
Pablo Manuel Cortés Sánchez

Michal Fiedler
DVM, ESAVS – MA (Cardiology)
Veterinární klinika Slaný

Michal se v roce 2014 stal prvním
PawPeds specialistou kardiologem
z ČR. Tento světový program se zabývá
screeningem srdce koček a bojem proti
především hypertofické kardiomyopatii
(HCM). Vedle jeho bohaté klinické praxe se intenzivně věnuje přednáškové
a lektorské činnosti.

„Rád bych Vás jménem svým i jménem mých kolegů pozval na jubilejní 10. kardiologické dny Boehringer
Ingelheim. Veterinární kardiologie je oblastí, která zažívá značnou evoluci. Dramaticky přibývá kvalitních studií a poznatků, které výrazně
ovlivňují terapii a tím život našich pacientů. Věřím, že pokud se zajímáte o kardiologii, tato jedinečná akce splní Vaše očekávání a budete mít
spoustu nových, praktických poznatků , které budete moct aplikovat
v každodenní praxi.“
Michal Fiedler
Boehringer Ingelheim spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 655 111

