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Téma
Prednáška:
Úvod do štúdia. Vývoj chovu malých cicavcov, kontrola zdravia chovu, anatómia
najbežnejších malých cicavcov a fyziologické ukazovatele zdravia, prvá pomoc u malých
cicavcov.
Cvičenia:
Metódy klinického vyšetrenia malých cicavcov, fixácia, odber krvi a biologického materiálu
diagnostického významu.
Demonštrácia pacienta
Prednáška:
Poruchy rastu a nutričné ochorenia malých cicavcov..
Avitaminózy. Karencie a zásady správnej výživy vo vzťahu k prevencii chorôb a poruchy
tráviaceho traktu.
Cvičenia:
Medikamenty a terapeutiká a ich praktická aplikácia.
Prednáška:
Choroby cirkulačného aparátu a respiračného aparátu.
Cvičenie:
Vyšetrenie krvi malých cicavcov interpretácia hematológického a biochemického panelu.
Demonštrácia pacienta.
Prednáška:
Choroby kože, dermatózy u malých cicavcov
Cvičenia:
Vyšetrenie kože a srsti, anestéza pacienta
Prednáška:
Špecifikácie a poruchy reprodukcie u malých cicavcov
Cvičenia:
Základy cytologickej diagnostiky v medicíne.
Vyšetrenie reprodukčného aparátu.
Prednáška:
Anestéza, analgézia, neoplázie a ich chirurgická terapia.
Cvičenia:
Anestéza, odstránenie tumoru u malých cicavcov.
Prednáška:
Stomatológia a korektúra chrupu u malých cicavcov
Cvičenia:
Vyšetrenie chrupu a ich korektúra chrupu.
Prednáška:
Infekčné ochorenia + vakcinačné programy u malých cicavcov.
Cvičenia:
Klinický obraz infekčných ochorení.
Prednáška:

Choroby urogenitálneho, nervového aparátu a oka u malých cicavcov.
Cvičenia:
Diagnostika a vyšetrenie porúch urogenitálneho aparátu a pitva reprodukčného aparátu,
vyšetrenie nervového aparátu.
Prednáška:
Choroby pohybového aparátu, RTG vyšetrenia u malých cicavcov a zásady terapie fraktúr
Cvičenia:
Klinické vyšetrenie pohybového aparátu.
Prednáška:
Najčastejšie chirurgické postupy v terapii malých cicavcov, kastrácie samcov a samíc.
Cvičenia:
Demonštrácia pacienta, kastrácia.
Prednáška:
Terapeutické postupy, liečivá a ich aplikácia pri ochoreniach malých cicavcov.
Cvičenia:
Vyšetrenie a vypracovanie protokolu, odovzdávanie pacienta.
Prednáška:
Špecifiká chovu (farmového, domového) jednotlivých druhov malých zvierat ,
Cvičenia:
Rehabilitácia a klinická starostlivosť u malých cicavcov

Podmienky udelenia zápočtu:
•

v priebehu semestra (13 týždňov) absolvovať cvičenia (1 cvičenie bez náhrady) a úspešne
odovzdať pacienta s protokolom v 12.týždni semestra (prezentácia na cvičení).

•

absencia maximálne troch cvičení. Jedno cvičenie sa uznáva bez ospravedlnenia

•

úspešne absolvovať zápočtový test (min. 60 % úspešnosť) v 13. týždni semestra.
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