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FORÅRSKURSUS 2013
– DANSK VETERINÆR DERMATOLOGISK NETVÆRK

PRAKTISK MIKROSKOPI OG IMMUNMEDIEREDE SYGDOMME HOS HUND OG KAT.

Dansk veterinær dermatologisk netværk og E-vet inviterer til 2-dages kursus i 

veterinær dermatologi: ”Praktisk mikroskopi og immunmedierede sygdomme 

hos hund og kat” med Dip. ECVD. Chiara Noli d. 8 og 9. marts 2013.

Program:

Fredag d. 8. marts 2013

 9.30 - 10.00 Registrering, morgenmad og velkomst.

 10.00 - 10.45 Pemphigus.

 10.45 - 11.30 Lupus kompleks.

 11.30 - 12.00 Kaffepause.

 12.00 - 13.00 Vesikulobulløse sygdomme i BMZ, dermatomyositis og vaskulitis.

 13.00 - 14.00 Frokost.

 14.00 - 14.45 Andre immunmedierede sygdomme. 

 14.45 - 15.30 Således tager du en god biopsi.

 15.30 - 15.50 Kaffepause.

 15.50 - 16.50 Terapi af autoimmune sygdomme.

 16.50 - 17.00 Kort kaffepause.

 17.00 - 18.00 Medicin reaktioner.

 19.00 -  Fællesmiddag på Hotel Harmonien for dem, som har lyst.

fortsættes på side 2  >>
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Lørdag d. 9. marts 2013

 8.00 - 8.30 Cytologi: Materiale, metode og normale fund.

 8.30 - 9.30 Inflammatoriske fund ved kutan cytologi.

 9.30 - 12.00 PRAKTISK MIKROSKOPI: Inflammatoriske fund.

 12.00 - 13.00 Frokost.

 13.00 - 13.30 Trichoskopi: materiale, metode og normale fund.

 13.30 - 14.30 Trichoskopi: Patologiske fund.

 14.30 - 16.00 PRAKTISK MIKROSKOPI: Trichoskopi.

Alle forelæsninger er på engelsk.

Sted:

E-vet 

Ole Rømers vej 26 A, 6100 Haderslev. 

Pris: 

1200 kr. for medlemmer, 1800 kr. for ikke-medlemmer (dækker kursus, morgen-

mad, kaffe og frokost begge dage). Har du mulighed for at medbringe dit eget 

mikroskop, som du deler med en sidemand, reduceres kursusprisen med 500 kr., 

i så fald indbetales 700 kr/1100kr.

Tilmelding: 

Dansk veterinær dermatologisk netværk ved indbetaling til; 

Reg. nr. 1471. Konto nr. 10928834

(husk at notere brugernavn til dven.dk, dit navn og e-mailadresse). Tilmelding  

bekræftes, når vi har passeret betalingsfristen den 19. februar.

Tilmeldings/betalingsfrist: 

19. februar 2013 – efter ”først til mølle princippet”. 

Overnatning: 

Der er reserveret værelser på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev, 

telefon 7452 3720. Henvis til Dven når du booker hos hotellet, så får du det til 

favorable pris:  

700 kr. for et enkelt værelse og 850 kr. for et dobbelt værelse. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dven-tovholder Rikke Larsen på email: 

rikprik@hotmail.com
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