
Česká hipiatrická společnost

PRION, s.r.o.

Klinika chorob koní VFU Brno

si Vás dovolují pozvat 

na odborný seminář

v rámci programu VETfair

na téma

Endokrinní a metabolická 
onemocnění koní

Místo konání:

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové 

12. dubna 2013

Program

  9.30 – 10.00: Registrace
10.00 – 10.45: Cushingův syndrom u koní
(Dr. Han van der Kolk)
10.45 – 12.15: Ostatní endokrinní nemoci koní
(Dr. Han van der Kolk)
12.15 – 13.15: Oběd
13.15 – 14.00: Metabolický syndrom u koní
(Dr. Han van der Kolk)
 

Organizační pokyny
Účastnický poplatek:
člen ČHS 1.200,- Kč
nečlen ČHS 1.400,- Kč
student     500,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, 
sborník referátů a občerstvení.
Zašlete jej bezhotovostním převodem na konto ČHS 
č.: 1346645329/0800 u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte: 120413 

Storno poplatky za neúčast na semináři budou 
řešeny individuálně.

Přihlášky na seminář zašlete poštou, faxem nebo 
e-mailem na adresu: 
Irena Hrůzková, 
Klinika chorob koní, Palackého 1/3, 612 42 BRNO

fax.: 541 562 395, 
e-mail: cehis@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 5. dubna 2013

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Jako  téma  letošního  jarního  semináře  byla  zvolena 
problematika  nemocí  žláz  s vnitřní  sekrecí.  Přestože 
endokrinopatie  nepatří  mezi  nejčastější  problémy 
koňské praxe, pravděpodobně všichni z Vás již někdy 
řešili  pacienta  postiženého  Cushingovým  nebo 
metabolickým  syndromem  a  ocení  informace,  které 
tento seminář nabízí. 
Jediným přednášejícím je dr. Han van der Kolk, PhD, 
Dipl  ECEIM.  Dr.  Kolk  ukončil  studium veterinární 
medicíny  v Utrechtu  v roce  1987  a  ihned  po  studiu 
nastoupil jak asistent na klinice velkých zvířat. V roce 
1989  absolvoval  stáž  na  endokrinologické  sekci 
veterinární fakulty Michigan State University (USA), 
v roce 1991 obhájil PhD práci zaměřenou na studium 
hypofýzo-adrenální  osy  u  skotu.  V roce  2005  se 
habilitoval v oboru vnitřní nemoci koní se zaměřením 
na  endokrinologii.  Od  září  2012  je  zaměstnán  jako 
vedoucí  sekce  metabolických  a  genetických 
onemocnění  firmy  Euregio  Laboratory  Services 
(Maastricht).  Dr.  Kolk  je  šéfredaktorem  časopisu 
Veterinary Quarterly.

Přihláška
na odborný seminář

konaný dne 12. dubna 2013
v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové

jméno a příjmení

________________________________________

adresa

________________________________________


