
 
 

Česká hipiatrická společnost 
si Vás dovoluje pozvat na 27. výroční seminář na téma 

 
NEUROLOGIE KONÍ 

  
Místo konání:        Datum: 23. - 24. března 2019 

Hotel JEZERKA  
538 07 Seč – Ústupky 278                                           
www.jezerka.cz   

         

Přednášející:  
  

Prof. Monica Aleman, MVZ Cert., PhD, 
Dipl. ACVIM (large animal internal medicine, 
veterinary neurology and neurosurgery) 

 
Prof. Aleman je světově uznávanou odbornicí na neurologii koní, 
autorkou mnoha výzkumných publikací a kapitol v učebnicích. 
Obdržela několik ocenění, mimo jiné také za příkladnou 
pedagogickou činnost. 
Titul doktor veterinární medicíny získala na Univerzitě v Mexiku v roce 1991. Rezidenturu zaměřenou        
na interní medicínu velkých zvířat absolvovala na Veterinární univerzitě v Davisu (Californie). Tématem její 
vědecké práce byla maligní hypertermie koní. Poté pracovala jako vedoucí Laboratoře pro neuromuskulární 
choroby, kde se zabývala vyhodnocováním biopsií nervů a svalů různých druhů zvířat. Následně úspěšně 
absolovovala také rezidenturu zaměřenou na neurologii a neurochirurgii velkých zvířat na Univerzitě             
v Davisu. Její PhD práce byla zaměřena na komparativní patologii. 
Nyní Prof. Aleman působí na Veterinární univerzitě v Davisu. Při výuce a předávání svých bohatých 
zkušeností se Prof Aleman vyznačuje logickým podáváním informací, vlídným přístupem k posluchačům a 
odstraňuje tak blok, který vůči neurologii mnoho veterinářů jistě má. Témata byla vybrána na základě 
požadavků našich terénních veterinárních lékařů a většina přednášek bude postavena především                     
na obrazovém a video materiálu. 
 
PROGRAM 
 

 Sobota  23.3.2019 
 

08:00-09:00   Registrace 
09:00-10:30   Neurologické vyšetření koně 
10:30-11:00 Přestávka na kávu 
11:00-12:00  Zobrazovací techniky v neurologii 
12:00-13:30 Oběd 
13:30-15:30 Traumata mozku a míchy, péče o ulehlého koně 
15:30-16:00  Přestávka na kávu 
16:00-18:00 Infekční a neinfekční příčiny onemocnění mozku 
18.00-18:15 Diskuze 
18:15-19:00   Plenární zasedání České hipiatrické společnosti 
19:30- ?           Slavnostní večeře, raut 



 Neděle  24.3.2019 
 

09:00-10:00   Onemocnění míchy (cervikální kompresivní stenotická myelopatie (Wobbler),  
osteoartritida, OCD, neuroaxonální dystrofie, onemocnění ploténky, ...) 

10:00-10:30  Přestávka na kávu 
10:30-13:00  Neuromuskulární onemocnění (botulismus, hypokalcémie, tetanus, jiné neuropatie) 
13:00-14:00 Oběd 
14:00-15:30 Infekční onemocnění (herpesvirová myeloencefalopatie, západonilská horečka, borelióza, 

parazitární a protozoární onemocnění (EPM) 
15:30-16:00  Přestávka na kávu 
16:00-17:00  Temporohyoidní osteoartropatie 
17:00  Diskuze a zakončení výročního semináře 
 
 
Organizační pokyny 
 

Uhrazení účastnického poplatku do 28.2.2019 od 1.3.2019 Přihlášení a platba na místě 

Člen ČHS a SHA 5.600,- Kč 6.000,- Kč 6.600,- Kč 

Nečlen ČHS 6.200,- Kč 6.600,- Kč 7.200,- Kč 

Student 2.500,- Kč 3.000,- Kč 3.500,- Kč 

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři a občerstvení během semináře včetně rautu.  
 
Přihlášku na seminář a platbu můžete zadat přes formulář na www.cehis.cz , 
nebo můžete zaslat na e-mail: cehis@seznam.cz a uhradit bezhotovostním převodem 
na konto ČHS: 1346645329/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte: 230319, 
do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno účastníka. 
 
Upozorňujeme členy ČHS na nutnost zaplacení členských příspěvků v částce 350,- Kč.  
 
Studenty žádáme o zaslání potvrzení o studiu na email cehis@seznam.cz 
 
Ubytování se slevou 15 % je možné rezervovat po zadání hesla chs2019 na adrese:  
https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/chs-2019 
 
Prosíme o výběr sobotního a nedělního oběda po zadání hesla chs2019 na adrese: 
https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/80/jidlo/rezervovat 

 
Sobota Neděle 
1. Gnocchi v rajčatové omáčce s grilovanou      
zeleninou a parmezánem 

1. Lasagne se špenátem a bešamelem 

2. Krůtí nudličky na kari, rýže 2. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 
3. Pečené vepřové koleno na černém pivě,           
pečené brambory 

3. Kuřecí roláda se špenátem, mačkané brambory      
s jarní cibulkou 

 
V případě zájmu je možné doobjednat další oběd nebo slavnostní večeři pro Váš doprovod.  
 Sobotní oběd  150,- Kč 
 Raut   500,- Kč  
 Nedělní oběd  150,- Kč  
 


