ЕДУКАЦИЈА ВКС
У ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ СА КОЛЕГАМА ИЗ КРАЉЕВА
Београд, 11.12.2010.године
У складу са одлуком Скупштине од 20.11.2010. и Управног одбора ВКС од 02.12.2010. године у
Београду ће се организовати једнодневна едукација из циклуса „Програмираног усавршавања
ветеринара 2010.“ која је намењена свим колегама.
За разлику од свих досадашњих едукација из овог циклуса које су за учеснике биле бесплатне,
за ову ће се уплаћивати симболична котизација у износу од 1000,00 динара, а сва уплаћена
средства намењена су колегама у Краљеву.
Предвиђено је да се едукација одржи из три области, у три различите сале, на Факултету
ветеринарске медицине у Београду са почетком у 10,00 часова.
Учесници могу бирати предавања која желе, а након предавања имају обавезу да ураде
стандардни тест. Учешће се према одлуци Стручног одбора вреднује са 3 бода.
Уплата котизације са именом и презименом лица за које се уплаћује је на рачун
Ветеринарске коморе Србије број 205-2982-66 са позивом на број „036“ најкасније до
10.12.2010. године.
ПРОГРАМ I
Амфитеатар ФВМ
МАСТИТИСИ
10,00 -10,45 Микробиолошки узрочници маститиса
(др сци.мед.вет. Дубравка Миланов, научни сарадник)
10,45 -11,00 Дискусија
11,00 -11,45 Имунологија млечне жлезде
(др сци.мед.вет. Миодраг Лазаревић, професор)
11,45 -12,00 Дискусија
12,00 -12,15 Пауза за кафу
12,15 -13,00 Програми сузбијања маститиса на фармама и лечење маститиса
(мр сци.мед.вет. Дејан Бугарски, истраживач сарадник)
13,00 - 13,15 Дискусија
13,15 – 13,45 Пауза за кафу / Тест
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ПРОГРАМ II
Предаваоница Катедре за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи ФВМ
ОНКОЛОГИЈА
10,00 -10,45 Основе малигних обољења паса и мачака
(др Милан Јовановић)
10,45 -11,30 Основне дијагностичке процедуре код онколошких пацијената
(проф.др Вања Крстић)

11,30 -11,45 Пауза за кафу
11,45 -12,30 Основне терапеутске процедуре у онкологији паса и мачака
(доц. др Војислав Илић)
12,30 – 13,15 Контрола бола код онколошких пацијената
(др Мирјана Миловановић, асистент)
13,15 - 13,30 Дискусија
13,30 – 14,00 Пауза за кафу / Тест
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ПРОГРАМ III
Предаваоница Катедре за породиљство ФВМ
СТЕРИЛИТЕТ ГОВЕДА
10,00 – 10,45 Коришћење резултата биохемијских анализа млека у контроли исхране и
здравственог стања високомлечних крава
(Доц.др Данијела Кировски)
10,45 – 11,00 Дискусија
11,00 – 12,00 Стерилитет говеда и савремена контрола репродукције животиња
(Проф.др Тихомир А. Петрујкић)
12,00 – 12,15 Дискусија
12,15 - 12,30 Пауза за кафу
12,30 - 13,15 Индукција и синхронизација еструса
(Проф.др Драган Гвоздић)
13,15-13,30 Дискусија
13,30-14,00

Пауза за кафу / Тест

