Dr. Baddaky inviterer til eftermiddagskursus

Hund eller kat med otitis?
Hvordan du giver dine patienter den
bedste udredning og behandling
Veterinær hudspecialist Babette Taugbøl, Dr. Baddaky, inviterer dig til et komprimeret kursus i
øresygdomme hos hund og kat.
Kurset omhandler:
✓ de almindelige årsager til otitis (gærsvamp og bakterier er aldrig årsagen!)
✓ udtagelse og tolkning af cytologiske prøver fra øregangen
✓ enkel og effektiv øreskylning
✓ ørerensemidler - hvilke og når
✓ myringotomi
✓ behandling af Malassezia otitis
✓ behandling af bakteriel otitis (Gram + og Pseudomonas)
Vi garanterer at du vil glæde dig over næste ørepatient efter dette kursus!
Målgruppe: dyrlæger og studerende med interesse, men lille erfaring indenfor dermatologi.
Kurset er også relevant for vsp’er.
Babette Taugbøl
Dr. med. vet, Cert VD, Specialist i dermatologi.
Babette er kliniker og arbejder kun med dermatologi.
Hun er også leder af Dr. Baddaky AS og har holdt mange kurser i Danmark.
Hun taler et meget tydeligt norsk og forstår dansk. Alle slides i præsentationerne er på dansk.
Dato og sted:
Onsdag 21.10.2015
Torsdag 22.10.2015

Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund

Program:
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-15:20
15:20-15:45
15:45-16:45
16:45-17:00

Registrering og frokost
Forelæsning
Pause
Forelæsning
Kaffepause
Forelæsning
Spørgsmål og afslutning.

Med venlig hilsen

Dr. Baddaky Danmark
Ørbækvej 3-7
5700 Svendborg
www.drbaddaky.dk

Tilmelding

Hund eller kat med otitis?
Århus 21.10.2015
København 22.10.2015

Tilmelding:
Jeg ønsker at deltage på mødet i København ____ Århus _____
Fødevareallergier/vegetar/veganer:_________________________
Pris: 650 kr. ekskl moms
Tilmeldingsfrist: 7.10.2015
Tilmeldingen er bindende og sendes til:

Navn på deltager(e) – skriv venligst tydeligt
1.
2.
3.

Faktura sendes til:
Klinik/Navn
Adresse
Postnr./By
email
CVR-nr.

Sted/dato:
Underskrift:

Velkommen til en inspirerende og lærerig kursusdag!
Med venlig hilsen,
Babette Baddaky Taugbøl
og Martine Voigt

Fax: 62 20 81 33
E-post: martine.voigt@drbaddaky.com
Bekræftelse tilsendes når vi har
modtaget din tilmeldning, faktura
tilsendes nærmere kurset.

